
Ří jen 2016    čís lo 10, roč ník XXI  Cena 5 Kč

Po zván ky na ří jen
12. 10. Be se da se spi so va tel kou

Blan kou Hoš ko vou
15. 10. Ver ni sáž vý sta vy v Ko že luž ně
27. 10. Mu zej ní před náš ka

s PhDr. Mar ké tou Ka bel ko vou
28. 10. Dět ská pro hlíd ka na hra dě
28.–30.10. Zvě ři no vé hody

 v Láz nič kách v Ter či ně údo lí
29. 10. Hrad ní pod zim ní slav nos ti
29. 10. Bram bo ro vá ní v ko vár ně

(od 13 hod.)

Na úvod…
Milí čte ná ři No vo hrad ské ho zpra vo da je, prá vě se vám do stá vá do ruky už „čis to krev né“ pod -

zim ní čís lo na še ho míst ní ho plát ku. Ně kdo zná jeho pra vé jmé no, ně kdo jej ješ tě dnes na zý vá
Hla sy No vo hrad ska a jiní mu „li do vě“ ří ka jí  Ke cá lek. No, já tedy dou fám, že toho „ke cá ní“
v něm za zna me ná no není moc a že si zase pře čte te spíš ty „o-hlasy“ zá ři jo vé ho ko ná ní a dění,
kdy byl v uli cích déšť jen vý ji meč ně, slu níč ko bylo k po mi lo vá ní a my všich ni jsme se moh li pot -
ká vat na nej růz něj ších, ješ tě ven kov ních, ak cích s přá tel skou a vlíd nou at mo sfé rou. Léto, kdy
dél ka dnů má na vrch noci, opouš tí me všich ni ne ra di, ale nic ji né ho nám ne zbý vá. Tedy vlast ně
ano, zů sta ne v nás to, co jsme pro ži li, co no vé ho na lez li, komu jsme udě la li ra dost, ko lik ky tek
ovo ni li, ko lik kom po tů za va ři li, ko lik temp mezi bře hy upla va li… Hez ké poč te ní a ješ tě hez čí tě -
še ní na ba rev ně pod zim ní udá los ti. Tak jo, už jsem toho na psa la na úvod dost, ať zby de mís to i na 
fot ky pro vaše oči.                  K. Ja ro lím ko vá

Naše Nové Hra dy (i Tr ho vé Svi ny) daly o sobě vě dět v ka nad ských  No -
vých Hra dech. V tom to čís le NZ za tím pou ze krát ká zprá va a ně ko lik fo -
tek a příš tě více o tom, co by ta ko vé „no vo hrad ské“ set ká ní  pro nás
moh lo zna me nat a při nést.                                                                                          K. J.

Ač ko li Kláš ter ní slav nos ti pro vá zel le tos déšť, na kva li tě prog ra mu to
ur či tě ni jak zvlášť znát ne by lo. I o tom se do čte te a uvi dí te ve fo to gra fi -
ích uvnitř čís la.                                                                               K. J.

Sportovně-olympijským ná měst ím se sta lo to naše v so bo tu 3. 9. a mno -
zí z vás si tak moh li vy zkou šet svo ji sílu či spor tov ní „na dá ní“ a po mě -
řit si to s vý ko ny sku teč ných šam pio nů (tedy ales poň pod le pa pí ro vých 
ta bu lek).                         K. J.

Jak vy pa dal za čá tek škol ní ho roku na no vo hrad ské zá klad ní ško le se do -
čte te hned v ně ko li ka pří spěv cích. Tak nám (vám) to pěk ně za ča lo.  K. J.

Jednou velmi pěknou a mile
lidskou zářijovou akcí bylo
Setkání dechových hudeb
na námětí. Výborná muzika,
hezké a citlivé vzpomínání,
příjemná atmosféra a
spokojení posluchači.
Více o tom i prostřednictvím
fotografií uvnitř čísla.    K. J.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
pá tek 7. říj na a so bo ta 8. říj na 2016

VOLBY DO SENÁTU
1. kolo pá tek 7. říj na a so bo ta 8. říj na 2016

2. kolo pá tek 14. říj na a so bo ta 15. říj na 2016
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Zá pis z 54. schů ze měst ské rady
ze dne 17. 8. 2016

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

Bylo pro jed ná no:
� 1. Kon tro la usne se ní z 53. jed ná ní rady

měs ta
Rada měs ta bere bez při po mí nek na vě do mí
kon tro lu usne se ní z 53. jed ná ní rady měs ta. 

� 2. Od kup po ze mku – pí. Rum po vá
Rada měs ta sou hla sí s kou pí po ze mku parc.
č. 824/1 o vý mě ře 15 123 m2 v k. ú. Nové
Hra dy od pí. Ale ny Rum po vé, Li to myšl a
pí. He le ny Gün the ro vé, Tře boň za část ku
140,- Kč/m2 a po stu pu je ná vrh ke schvá le ní
za stu pi tel stvu měs ta.
(Sta ros ta in for mo val radu o jed ná ních ohled -
ně kou pě po ze mku parc. č. 824/1 v k. ú.
Nové Hra dy. Po ze mek je pro měs to dů le ži tý 
k dal ší mu roz vo ji.)

� 3. Fond – sva teb ní ob řa dy
Rada měs ta sou hla sí s ná vr hem Zá sad měs ta 
Nové Hra dy pro tvor bu a čer pá ní fon du pro
od dá va jí cí sva teb ních ob řa dů a po stu pu je
ná vrh ke schvá le ní za stu pi tel stvu měs ta.
(Rada ob dr že la ná vrh Zá sad pro tvor bu a
čer pá ní fon du pro od dá va jí cí sva teb ních ob -
řa dů. Fond bude tvo řen příj my dle schvá le -
né ho roz poč tu a vý da je bu dou po uži ty na
kry tí vý da jů spo je ných s úpra vou zev nějš ku 
od dá va jí cích.)

� 4. Ja nov ka re kon struk ce NN
Rada měs ta sou hla sí se Smlou vou č.
1040007596/003 o smlou vě bu dou cí o zří -
ze ní věc né ho bře me ne s E.ON Dis tri bu ce, a. 
s., Čes ké Bu dě jo vi ce pro stav bu: Ja nov ka
re kon struk ce NN, za jed no rá zo vou úpla tu
ve výši 10.000,- Kč a po stu pu je smlou vu ke
schvá le ní za stu pi tel stvu měs ta.
(Rada ob dr že la od Ing. Ja bůr ka, Čes ké Bu -
dě jo vi ce ná vrh Smlou vy o smlou vě bu dou cí 
o zří ze ní věc né ho bře me ne pro stav bu:
1040007596 Ja nov ka re kon struk ce NN.
Stav bou bu dou za tí že na po ze mky parc. č.
1461/1 a č. 1456/2 v k. ú. Údo lí u No vých
Hra dů.) 

� 5. Zří ze ní slu žeb nos ti k po ze mku –
pí. Kor ge ro vá
Rada měs ta sou hla sí se zří ze ním slu žeb nos -
ti stez ky a ces ty k po ze mku parc. č. 968/9
v k. ú. Nové Hra dy ve vlast nic tví měs ta
Nové Hra dy ve pros pě ch po ze mku parc. č.
968/1 v k. ú. Nové Hra dy ve vlast nic tví pí.
Lud mi ly Kor ge ro vé.
(Sta ros ta in for mo val radu o žá dos ti paní
L. Kor ge ro vé na zří ze ní slu žeb nos ti k po ze -
mku v je jím vlast nic tví.) 

� 6. Pro dej st. po ze mku v k. ú. Nové Hra dy
Rada měs ta sou hla sí s pro de jem po ze mku
parc. č. 863/54 (dle GP) o vý mě ře 859 m2

v k. ú. Nové Hra dy p. Janu Eli á šo vi, Vor šil -
ská 752, Čes ké Bu dě jo vi ce, za část ku 475,-
Kč/m2 bez DPH a 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 ob dr že la od p. Jana Eli á še, Čes ké Bu -
dě jo vi ce žá dost o pro dej sta veb ní ho po ze -
mku parc. č. 863/54 o   vý mě ře 859 m2 v k. ú. 
Nové Hra dy.)

� 7. Pro dej po ze mku v k. ú. Nové Hra dy
Rada měs ta ne schva lu je zá měr pro de je po -
ze mků parc. č. 827/1 a č. 827/16 v k. ú.
Nové Hra dy. 
Rada ob dr že la od p. Mi cha la Za ja ce a pí.
Jit ky Něm co vé, Nové Hra dy žá dost o pro -
dej po ze mků parc. č. 827/1 o vý mě ře cca
1 900 m2 a parc. č. 827/16 o vý mě ře 802 m2

v k. ú. Nové Hra dy, za úče lem vý stav by ro -
din né ho domu. Rada žá dost pro jed na la
s tím, že v této lo ka li tě za tím ne bu de pro dá -
vat žád né po ze mky z dů vo du pro ve de ní stu -
die o dal ší vy uži tel nos ti celé lo ka li ty, a to
zej mé na s ohle dem na nut nost za jiš tě ní po -
ze mků a pří stu pu pro bu dou cí re kon struk ci
či úpra vu ře še ní aku mu la ce vody pro měst -
ský vo do vod.)

� 8. Za hrád ky
Rada po vě řu je ta jem ni ci MěÚ Nové Hra dy
svo lá ním jed ná ní s uži va te li v lo ka li tě "Ga -
rá že - síd liš tě ŽPSV" a pří pra vou pod kla dů
pro jed ná ní o uzav ře ní ná jem ních smluv. 
(Rada byla sta ros tou měs ta in for mo vá na
o do ta zu ze stra ny uži va te lů za hrá dek, kte ré
se na chá ze jí na po ze mcích, kte ré měs to za -
kou pi lo od pana K. Hol ša na a dal ších spo lu -
vlas tní ků. Rada kon sta to va la, že uži va te lé
za hrá dek bu dou kon tak to vá ni a bude s nimi
uzav ře na ná jem ní smlou va.) 

� 9. 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. 

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

� 11. Zá pis do in for mač ní ho sys té mu
Rada měs ta schva lu je Ve řej no práv ní smlou -
vu o za bez pe če ní pro vá dě ní zápisů do in -
formač ní ho sys té mu územ ní iden ti fi ka ce,
ad res a ne mo vi tos tí a po vě řu je sta ros tu pod -
pi sem smlou vy. 
(Po do ho dě s Obcí Hra ni ce rada pro jed na la
ná vrh Ve řej no práv ní smlou vy o za bez pe če ní 
pro vá dě ní zá pi sů do in for mač ní ho sys té mu
územ ní iden ti fi ka ce, ad res a ne mo vi tos tí.
Dle smlou vy bude Měst ský úřad Nové Hra -
dy pro vá dět zá pi sy do in for mač ní ho sys té -
mu územ ní iden ti fi ka ce, ad res a ne mo vi tos tí 
pro Obec Hra ni ce.)

� 12. Pro dej dřev ní ku v k. ú. Nové Hra dy
Rada měs ta schva lu je zá měr pro de je stav by
čp. /če. na po ze mku parc. č. st. 179/2 o vý -
mě ře 30 m2 v k. ú. Údo lí u No vých Hra dů 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 pro jed na la žá dost p. No vo tné ho
o pro dej dřev ní ku na po ze mku parc. č. st.
179/2 v k. ú. Údo lí u No vých Hra dů.) 

� 13. Pro dej po ze mku v k. ú. Údo lí u N. H.
Rada měs ta ne schva lu je zá měr pro de je čás ti 
po ze mku parc. č. 679/2 o vý mě ře cca 300 m2

v k. ú. Údo lí u No vých Hra dů. 
(Rada pro jed na la žá dost pí. Šte i fo vé, Čes ké
Bu dě jo vi ce o od kou pe ní čás ti po ze mku
parc. č. 679/2 o vý mě ře cca 300 m2 v k. ú.
Údo lí u No vých Hra dů s tím, že po ze mek
ne lze pro dat do roz hod nu tí o pří pad né rea li -
za ci par ko viš tě pro NPP Ter či no údo lí.)

� 14. Kláš ter ní slav nos ti
Rada měs ta bere na vě do mí in for ma ci Ro di -
ny Pan ny Ma rie, Kláš te ra Bo ží ho Mi lo sr -
den ství o Kláš ter ní slav nos ti dne 18. 9. 2016 
s prů vo dem. 
(Rada ob dr že la od Ro di ny Pan ny Ma rie,
Kláš ter Bo ží ho Mi lo sr den ství, Nové Hra dy
in for ma ci o Kláš ter ní slav nos ti dne 18. 9.
2016, je jíž ne díl nou sou čás tí je prů vod s Pi -
e tou od kos te la sv. Pet ra a Pav la, ko lem ná -
městí a zpět do kos te la.) 

� 15. Ne in ves tič ní do ta ce MPSV –
pro ro din né ak ti vi ty 2016
Rada měs ta schva lu je sou bor pro ro din ných
opat ře ní v rám ci do ta ce Obec přá tel ská ro -
di ně 2015. 
(Rada ob dr že la ná vrh sou bo ru pro ro din -
ných opat ře ní v rám ci do ta ce Obec přá tel -
ská ro di ně 2015. Jako ví těz sou tě že Obec
přá tel ská ro di ně 2015 zís ka lo měs to Nové
Hra dy pré mii ve výši 900 000,- Kč, kte rou
je mož no po užít pou ze na ne in ves tič ní pro -
ro din né ak ti vi ty rea li zo va né v roce 2016.
Rada měs ta os lo vi la za stu pi te le měs ta, Pro -
ro din nou ko mi si, ve dou cí míst ních or ga ni -
za cí a spol ků, aby před lo ži li své ná vr hy na
vy uži tí této do ta ce. Z ná vr hů v cel ko vé výši
cca. 1,7 mi liónu ko run byl vy tvo řen ná vrh
na sou bor pro ro din ných opat ře ní ve výši
900 000,- Kč, kte rý bude po schvá le ní ra dou 
měs ta za slán Mi nis ter stvu prá ce a so ciál -
ních věcí ke schvá le ní.)

Zá pis z 55. schů ze měst ské rady
ze dne 24. 8. 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 54. jed ná ní rady

měs ta
Rada měs ta bere bez při po mí nek na vě do mí
kon tro lu usne se ní z 54. jed ná ní rady měs ta. 

� 2. Pro dej po ze mků v k. ú. Obo ra
u Vy šné ho a Vy šné

a) Rada měs ta sou hla sí s pro de jem po ze -
mku parc. č. 2526 o vý mě ře 244 m2 v k. ú.
Vy šné, man že lům Janu a Ro sa lii Ga žá ko -

INFORMACE Z RADNICE

pok ra čo vá ní na str. 3
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vým, Za hrad ní 598, Kap li ce, za část ku
100,- Kč/m2. 

b)Rada měs ta sou hla sí s pro de jem po ze mku 
parc. č. 2339 o vý mě ře 224 m2 v k. ú. Vy -
šné, man že lům Du ša nu a Ali ci Kud la čo -
vým, Vy šné 78, za část ku 70,- Kč/m2. 

c) Rada měs ta sou hla sí s pro de jem po ze mku 
parc. č. 2358 o vý mě ře 106 m2 v k. ú. Vy -
šné, man že lům Jo se fu a Mi lu ši Rou ba lo -
vým, Pl zeň ská 10, Čes ké Bu dě jo vi ce, za
část ku 70,- Kč/m2. 

d)Rada měs ta sou hla sí s pro de jem po ze mků 
parc. č. 2353 o vý mě ře 623 m2 a parc. č.
2356 o vý mě ře 67 m2 vše v k. ú. Vy šné,
p. Mi cha e lu Dvo řá ko vi, Vy šné 13, za
část ku 70,- Kč/m2. 

e) Rada měs ta sou hla sí s pro de jem po ze mku 
parc. č. 514 o vý mě ře 24 m2 v k. ú. Obo ra
u Vy šné ho, p. Ji ří mu Lí van co vi, Puch ma -
je ro va 426/15, Čes ké Bu dě jo vi ce, za
část ku 100,- Kč/m2. 

f) Rada měs ta sou hla sí s pro de jem po ze mku 
parc. č. 515 o vý mě ře 74 m2 v k. ú. Obo ra
u Vy šné ho, man že lům RNDr. Sta ni sla vu
a Lu cii Ško do vým, Dob ro vod ská 955/97, 
Čes ké Bu dě jo vi ce, za část ku 100,- Kč/m2.

g)Rada sou hla sí s pro de jem po ze mku parc.
č. 464 o vý mě ře 227 m2 v k. ú. Obo ra
u Vy šné ho, pí. Hedě Bla houš ko vé, Síd -
liš tě 464, Ve le šín, za část ku 100,- Kč/m2. 

h)Rada měs ta sou hla sí s pro de jem po ze mků 
parc. č. 428 o vý mě ře 912 m2 a parc. č.
431 o vý mě ře 951 m2 vše v k. ú. Obo ra
u Vy šné ho, pí. Jin dře Po šmu ro vé, N.
Něm co vé 2117/73, Cheb a man že lům
Mi la nu a Janě Ur ba no vým, Ta tar ko va
725/18, Pra ha, za část ku 70,- Kč/m2. 

i) Rada měs ta sou hla sí s pro de jem po ze mku 
parc. č. 561 o vý mě ře 1 938 m2 v k. ú.
Obo ra u Vy šné ho, man že lům MUDr. Mi -
la nu a MUDr. Len ce Ma tuš ko vým, Li dic -
ká 2201/93 a, Čes ké Bu dě jo vi ce, za
část ku 70,- Kč/m2. 

j) Rada měs ta sou hla sí s pro de jem po ze mku 
parc. č. 512 o vý mě ře 23 m2 v k. ú. Obo ra 
u Vy šné ho, p. Ja ro sla vu Ma cho, Pl zeň -
ská 28, Čes ké Bu dě jo vi ce, za část ku
100,- Kč/m2. 

k)Rada měs ta sou hla sí s pro de jem po ze mku 
parc. č. 513 o vý mě ře 41 m2 v k. ú. Obo -
ra u Vy šné ho, pí. Haně Fi lip ko vé, Puk -
li co va 36, Čes ké Bu dě jo vi ce, za část ku
100,- Kč/m2. 

Rada měs ta po stu pu je ná vrh na pro dej po ze -
mků v k. ú. Obo ra u Vy šné ho a Vy šné, ke
schvá le ní za stu pi tel stvu měs ta.
(Po pro ve de ném míst ním šet ře ní a jed ná ní
Osad ní ho vý bo ru pro Na ko li ce, Vy šné a
Obo ru rada opě tov ně pro jed na la žá dos ti
o pro dej po ze mků po kom plex ní po ze mko -
vé úpra vě v k. ú. Obo ra u Vy šné ho a Vy šné.
V ná vr hu ceny po ze mků bylo ře še no jako
hlav ní kri té ri um, zda po ze mky spa da jí do
za sta vi tel né ho či ne za sta vi tel né ho úze mí,
pří pad ně zda jsou ně ja kým zá sad ním způ so -
bem zne hod no ce ny či ohro že ny (např. po -
vod ňo vý mi sta vy). Rada byla se zná me na
s jed not li vý mi ná vr hy cen a ná vrh, kte rý

spo leč ně se zá stup ci osad ní ho vý bo ru
kon zul to val i zá stup ce MěÚ Nové Hra dy,
Sta veb ní ho úřa du, do po ru ču je za stu pi tel -
stvu ke schválení.) 

� 3. Lesy ČR, s. p. – zří ze ní slu žeb nos ti
Rada měs ta sou hla sí s uzav ře ním Smlou vy
o smlou vě bu dou cí o zří ze ní věc né ho bře -
me ne – slu žeb nos ti a smlou vy ná jem ní
č. 6/2016/206 s Lesy Čes ké re pub li ky, s. p.,
Hra dec Krá lo vé, les ní sprá va Nové Hra dy
jako ob tí že ný 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. les ní sprá va Nové Hra dy 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 va ná jem ní
č. 6/2016/206. Měs to jako bu dou cí opráv -
ně ný žádá o zří ze ní slu žeb nos ti k po ze mku
parc. č. 1932 v k. ú. Nové Hra dy. Zří ze ní
slu žeb nos ti spo čí vá v umís tě ní stud ny, vo -
do vod ní ho řádu, ka be lo vé ho pod ze mní ho
ve de ní pro pl no hod not né zpro voz ně ní vrtu,
kte rý byl na před mět ném po ze mku úspěš ně
vy vr tán. Ná jem ní smlou vou je ře še no ob do -
bí do uzav ře ní smlou vy o zří ze ní věc né ho
bře me ne.)

� 4. Roz poč to vé opat ře ní
Rada měs ta schva lu je roz poč to vé opat ře ní
č. 8/2016.
(Rada ob dr že la od Eko no mic ké ho od bo ru
MěÚ Nové Hra dy ná vrh roz poč to vé ho
opat ře ní č. 8. V roz poč to vém opat ře ní jsou
za hr nu ty do ta ce od kraj ské ho úřa du jak
v příj mo vé čás ti, tak i vý da jo vé.)

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

� 6. Pro dej po ze mku v k. ú. Na ko li ce
Rada měs ta schva lu je zá měr pro de je čás ti
po ze mků parc. PK č. 1188/1 (dle GP
č. 1188/12) o vý mě ře 494 m2 a parc. PK
č. 73/1 (dle GP parc. č. 73/1) o vý mě ře
3 737 m2 vše v k. ú. Na ko li ce 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 geo met ric ký plán s ná vr hem 
na pro dej po ze mků pro man že le Šo haj ko vi
v k. ú. Na ko li ce.)

� 7. Pro dej po ze mku v k. ú. By ňov
Rada měs ta schva lu je zá měr pro de je čás ti
po ze mku parc. č. 2303 o vý mě ře cca
3 000 m2 v k. ú. By ňov 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 po míst ním šet ře ní a zprá vě osad ní ho
vý bo ru opě tov ně pro jed na la žá dost p. Te sa -
ře o pro dej po ze mku parc. č. 2303 v k. ú.
By ňov a sou hla sí s jeho pro de jem. Po zho -
to ve ní geo met ric ké ho plá nu, bude zá měr
zve řej něn na úřed ní des ce.) 

� 8. Kon fe ren ce Ne wcas tles of the wo rld
Rada měs ta schva lu je účast zá stup ců Měs ta
Nové Hra dy na kon fe ren ci Ne wcas tles of
the wo rld a po vě řu je sta ros tu za jiš tě ním
účas ti. 
(Rada byla sta ros tou se zná me na s pří pra vou 
účas ti měs ta na kon fe ren ci Ne wcas tles of
the wo rld, kte rá se usku teč ní v ter mí nu 19. – 
23. 9. 2016 v ka nad ském Ne wcas tle. Měs to
Nové Hra dy bylo po řa da te lem před cho zí

spo leč né kon fe ren ce měst to ho to jmé na
v roce 2014. Rada sou hla si la s účas tí na
kon fe ren ci a po vě ři la sta ros tu měs ta za jiš tě -
ním účas ti dle ná vr hu.) 

Zá pis z 56. schů ze měst ské rady
ze dne 7. 9. 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 55. jed ná ní rady

měs ta
Rada měs ta bere bez při po mí nek na vě do mí
kon tro lu usne se ní z 55. jed ná ní rady měs ta. 

� 2. Vy hod no ce ní hos po da ře ní TSM
k 30. 6. 2016
Rada měs ta bere na vě do mí Vy hod no ce ní
hos po da ře ní Tech nic kých slu žeb měs ta No -
vých Hra dů k 30. 6. 2016. 
(Rada ob dr že la od Tech nic kých slu žeb
měs ta No vých Hra dů vy hod no ce ní hos po -
da ře ní k 30. 6. 2016. Vy hod no ce ní je zpra -
co vá no pod le Ob sta ra va tel ské smlou vy, dle 
jed not li vých usta no ve ní smlou vy. Jed not li -
vé po vin nos ti a sjed na né prá ce jsou vy ko ná -
vá ny dle smlou vy a je pl něn i schvá le ný
roz po čet.) 

� 3. Ná jem ní smlou va 2 vo do jem
Rada měs ta schva lu je pro ná jem čás ti ne mo -
vi té věci – vo dá ren ské tě le so o vý mě ře 30 m2

a 10 m2 na po ze mku parc. č. st. 724 v k. ú.
Nové Hra dy spo leč nos ti T-Mobile Czech
Re pub lic a. s. Pra ha za část ku 84.286,- Kč/
rok a po vě řu je sta ros tu pod pi sem smlou vy. 
(Po zve řej ně ní zá mě ru pro ná jmu čás ti ne -
mo vi té věci, a to vo dá ren ské ho tě le sa
o vý mě ře 30 m2 a 10 m2, umís tě né ho na
po ze mku parc. č. st. 724 v k. ú. Nové Hra dy 
rada pro jed na la a schvá li la pro ná jem dle ná -
vr hu.)

� 4. "Ja nov ka, Ry bář ství N. Hra dy –
ka bel NN"
Rada měs ta schva lu je Smlou vu o zří ze ní věc -
né ho bře me ne č.: CB-014330022431/001 se
spo leč nos tí E.ON Dis tri bu ce, a. s. Čes ké
Bu dě jo vi ce na stav bu: Ja nov ka, Ry bář ství
N. Hra dy - ka bel NN, za jed no rá zo vou ná -
hra du ve výši 10.000,- Kč bez DPH a po vě -
řu je sta ros tu pod pi sem smlou vy. 
(Rada ob dr že la od spo leč nos ti SETERM
CB, a. s. ná vrh na uzav ře ní smlou vy o věc -
ném bře me ni v ná vaz nos ti na do kon če ní
stav by: Ja nov ka, Ry bář ství N. Hra dy - ka -
bel NN. Smlou vy o smlou vě bu dou cí byla
schvá le na za stu pi tel stvem měs ta.) 

� 5. Pro dej po ze mku –
k. ú. Obo ra u Vy šné ho
Rada měs ta schva lu je zá měr pro de je čás ti
po ze mku parc. č. 479 cca o vý mě ře 450 m2

v k. ú. Obo ra u Vy šné ho a po vě řu je ta jem ni -
ci MěÚ zve řej ně ní na úřed ní des ce měs ta. 
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(Rada ob dr že la od pí. Spě vá ko vé, Obo ra žá -
dost o pro dej čás ti po ze mku parc. č. 479 cca
o vý mě ře 450 m2 v k. ú. Obo ra u Vy šné ho.
Na po ze mku se na chá zí před za hrád ka k ro -
din né mu domu a stud na s užit ko vou vo dou,
kte rá je pro voz ně pro po je na vo do vod ní pří -
po jkou do ro din né ho domu. Po zho to ve ní
geo met ric ké ho plá nu bude zve řej něn zá měr
pro de je.)

� 6. Stát ní ener ge tic ká in spek ce
Rada měs ta bere na vě do mí Roz hod nu tí
č. 312034116 Stát ní ener ge tic ké in spek ce,
územ ní in spek to rát pro Ji ho če ský kraj. 
(Rada ob dr že la od Stát ní ener ge tic ké in -
spek ce územ ní in spek to rát pro Ji ho če ský
kraj roz hod nu tí ke kon tro le ener ge tic ké ná -
roč nos ti bu dov. Kon tro lou bylo zjiš tě no, že
měs to ne o pat ři lo prů ka zy ener ge tic ké ná -
roč nos ti bu dov, toto bylo ná sled ně na pra ve -
no a prů ka zy byly opat ře ny. K po chy be ní
do šlo k dů vo du ne jed not nos ti vý kla du zá -
ko na, zda musí mít všech ny po su zo va né bu -
do vy tyto prů ka zy.)

� 7. Pos kyt nu tí pros tor
v kulturně-spolkovém domě
Rada měs ta schva lu je zá měr vý půjč ky ne -
by to vých pros tor k vý u ce ci zích ja zy ků
v Kulturně-spolkovém domě v No vých
Hra dech a po vě řu je ta jem ni ci MěÚ zve řej -
ně ním na úřed ní des ce měs ta. 
(Rada ob dr že la od Mgr. He le ny Prin co vé,
Nové Hra dy žá dost o pos kyt nu tí pros tor
k výuce ci zích ja zy ků v Kulturně-spolkovém
domě v No vých Hra dech.)

� 8. Do da tek smlou vy na akci "Vy šné, PK 
35, p. Fritz – ka bel NN"
Rada měs ta sou hla sí s ná vr hem Do dat kem
ke Smlou vě č. 1030026362/001 o bu dou cí
smlou vě o zří ze ní prá va od po ví da jí cí ho
věc né mu bře me nu s E.ON Dis tri bu ce, a. s.
Čes ké Bu dě jo vi ce a po stu pu je do da tek ke
schvá le ní za stu pi tel stvu měs ta.
(Rada ob dr že la ná vrh Do dat ku ke Smlou vě č.: 
1030026362/001 o bu dou cí smlou vě o zří ze ní 
prá va od po ví da jí cí ho věc né mu bře me nu na
stav bu – za ří ze ní dis tri buč ní sou sta vy s ná -
zvem: Vy šné, PK 35, p. Fritz - ka bel NN.
Do da tek řeší do pl ně ní o dal ší po ze mek -
par cel ní č. 2385 v k. ú. Vy šné.)

� 9. 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. 

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

� 11. Vý bě ro vé ří ze ní – "Kys lí káč"
Rada měs ta schva lu je do da va te le Tech -
nic ké služ by měs ta No vých Hra dů ve řej né 
za káz ky: Re vi ta li za ce čás ti pří měst ské ho
par ku ("Kys lí káč"). 
(Rada ob dr že la od In ves tič ní ho a ma jet ko -
vé ho od bo ru MěÚ Nové Hra dy Zprá vu
o po sou ze ní a hod no ce ní na bí dek ve řej né
za káz ky ma lé ho roz sa hu: Re vi ta li za ce čás ti
pří měst ské ho par ku ("Kys lí káč").  Na bíd ku
po da li dva ucha ze či, nej vý hod něj ší po da ly

Tech nic ké služ by měs ta No vých Hra dů ve
výši 238.274,- Kč bez DPH.)

� 12. Do da tek č. 8 k po jist né smlou vě
Rada měs ta schva lu je Do da tek č. 8 k po jist -
né smlou vě č. 7720297737 S Ko ope ra ti vou
po jiš ťov nou a. s. a po vě řu je sta ros tu pod pi -
sem smlou vy. 
(Rada ob dr že la od F. M. Part ner spol. s r. o.
ná vrh do dat ku č. 8 k po jist né smlou vě č.
7720297737. Jed ná se o po jiš tě ní elek tro -
kol.)

ZÁPIS z 11. ve řej né ho za se dá ní
Za stu pi tel stva Měs ta No vých Hra dů
ko na né ho dne 1. září 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, pí. Mar ti na Kour -
ko vá, pí. Ing. Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav
Šlenc, p. Ing. Fran ti šek Štangl, p. Jiří Vi cá ny,
p. Bc. Jo sef Vo cho ska, p. Lu káš Win zber ger.
Omlu ve ni: p. Jan Ko ll mann, p. Petr Mi cha le,
p. Mgr. T. Ro lí nek

Cel kem bylo pří tom no 12 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 12 čle nů za -
stu pi tel stva (p. Petr Mi cha le a p. Jan Ko ll mann
byli řád ně omlu ve ni z pra cov ních dů vo dů, pan
Mgr. T. Ro lí nek byl pře dem omlu ven z pozd ní ho
pří cho du na za se dá ní), 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 10. 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 a omlu vil se za
chy bu v po zván ce, kde v prog ra mu ne byl uve -
den bod č. 6 - In ter pe la ce, kte rý bude do
programu doplněn. 

Pan sta ros ta na vrhl, aby bylo hla so vá no
o prog ra mu tak, jak byl prog ram na vr žen a
doplněn. 

Ná vrh prog ra mu: 
1. Kon tro la usne se ní z 10. 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. Za dá ní Územ ní ho plá nu

Měs ta Nové Hra dy
5. Fond pro od dá va jí cí sva teb ních ob řa dů
6. In ter pe la ce
7. Dis ku se
8. Zá věr a usne se ní

Bylo hla so vá no o ná vr hu prog ra mu. Před -
lo že ný prog ram byl schvá len - 12 hla sy. 

Hla so vá ní:
Pro 12 
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, pí. Mar ti na Kour ko vá, pí.
Ing. Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p. Ing.
Fran ti šek Štangl, p. Jiří Vi cá ny, p. Bc. Jo sef Vo -
cho ska, p. Lu káš Win zber ger
Pro ti 0
Zdr žel se 0

Pan sta ros ta na vrhl slo že ní ná vr ho vé ko mi -
se, a to pí. Mar ti na Kour ko vá, p. Mi ro slav
Šlenc, p. Bc. Jo sef Vo cho ska

Hla so vá ní:
Pro 9
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, pí. Ing. Eva Šev čí ko vá, p.
Ing. Fran ti šek Štangl, p. Jiří Vi cá ny, p. Lu káš
Win zber ger. 
Pro ti 0
Zdr žel se 3
pí. Mar ti na Kour ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p. Bc.
Jo sef Vo cho ska. 
Ná vr ho vá ko mi se byla schvá le na – 9 hla sy. 

Před se dou ko mi se byl zvo len p. Bc. Jo sef
Vochoska

Dále pan sta ros ta na vrhl ově řo va te le zá pi -
su z 11. jed ná ní za stu pi tel stva, a to p. Ivan Do -
ro to vič a p. Mgr. Mi chal Jarolímek. 

Ově řo va te lé zá pi su byli schvá le ni dle ná -
vr hu - 10 hlasy. 

Hla so vá ní:
Pro 10
pí. Ing. La di sla va Bár to vá, p. Mgr. Vla di mír
Hokr, pí. Ale na Ked ru šo vá, pí. Mar ti na Kour -
ko vá, pí. Ing. Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, 
p. Ing. Fran ti šek Štangl, p. Jiří Vi cá ny, p. Bc.
Jo sef Vo cho ska, p. Lu káš Win zber ger. 
Pro ti 0
Zdr žel se 2
p. Ivan Do ro to vič, p. Mgr. Mi chal Ja ro lí mek. 

� 1. Kon tro la usne se ní z 10. jed ná ní
za stu pi tel stva
Kon tro lu usne se ní z 10. 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 Ing. Štangl se do ta zo val, z ja ké ho dů -
vo du ne jsou smlou vy k pro de ji po ze mků
v bodu 2.4 a 2.8. a), b), c) za psá ny u Ka tas trál -
ní ho úřadu. 

Pan sta ros ta od po vě děl, že byl zpra co ván
nový geo met ric ký plán k zís ká ní no vých par -
cel ních čí sel. Ná sled ně, ka tas trál ní úřad vy -
zval měs to Nové Hra dy o pro ve de ní změn
kul tur po ze mků, aby moh lo do jít ke vkla du
těch to po ze mků do ka tas tru ne mo vi tos tí.
Všich ni ža da te lé o kou pi těchto pozemků byli
o tomto informováni. 

Za stu pi tel stvo měs ta bere na vě do mí kon -
tro lu usne se ní z 10. za se dá ní za stu pi tel stva
měs ta. Schvá le no – 12 hlasy. 

Hla so vá ní:
Pro 12
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, pí. Mar ti na Kour ko vá, pí.
Ing. Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p. Ing.
Fran ti šek Štangl, p. Jiří Vi cá ny, p. Bc. Jo sef Vo -
cho ska, p. Lu káš Win zber ger. 
Pro ti 0
Zdr žel se 0

� 2. Dis po zi ce s ma jet kem

2.1. Do kou pe ní po ze mků v lo ka li tě Již ní
měs to – Bed ri o vi

Pan sta ros ta in for mo val o nut nos ti do kou -
pe ní po ze mku v lo ka li tě ZTV Již ní měs to od
p. M. Bed ri ho a pí. F. Bed ri o vé, když při za ha -
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jo vá ní pra cí na ZTV byly tyto pozemky pouze
pronajaty. 

Pan Do ro to vič se do ta zo val, o kte ré po ze -
mky se přes ně jedná. 

Pan sta ros ta vy svět lil z pří lo ho vé ho ma te -
riá lu, kde se dané po ze mky nacházejí. 

Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je kou pi po ze -
mků dle GP č. 1011-45Fi/2016 parc. č. 870/2
o vý mě ře 214 m2 a parc. č. 870/25 o vý mě ře
309 m2 vše v k. ú. Nové Hra dy od p. Mar ti na
Bed ri ho a pí. Fran tiš ky Bed ri o vé, Nové Hra -
dy, za část ku 140,- Kč/m2 a po vě řu je sta ros tu
pod pi sem smlou vy. 

Schvá le no 12 hla sy. 

Hla so vá ní:
Pro 12
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, pí. Mar ti na Kour ko vá, pí.
Ing. Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p. Ing.
Fran ti šek Štangl, p. Jiří Vi cá ny, p. Bc. Jo sef Vo -
cho ska, p. Lu káš Win zber ger. 
Pro ti 0
Zdr žel se 

2.2. Služ by Nové Hra dy s. r. o. –
na vý še ní jmě ní

Pan sta ros ta in for mo val, že se jed ná o zru -
še ní usne se ní za stu pi tel stva měs ta ze dne
8. 12. 2015 bod 2.9 o ne na vý še ní jmě ní Slu žeb 
No vých Hra dů s. r. o. Pů vod ní usne se ní bylo
schvá le no na do po ru če ní da ňo vé ho po rad ce,
kte rý ná sled ně in for mo val, že ne do šlo k na vý -
še ní zá klad ní ho jmění, tudíž není nutno tuto
věc řešit. 

Za stu pi tel stvo měs ta bere na vě do mí ozná -
me ní o ne na vý še ní zá klad ní ho ka pi tá lu spo -
leč nos ti Služ by Nové Hra dy s. r. o.,
ne pe ně ži tým vkla dem z dů vo du rea li za ce
plynové kotelny na Českém domě. 

Za stu pi tel stvo měs ta ruší usne se ní za stu pi -
tel stva měs ta ze dne 8. 12. 2015 bod 2.9.

Schvá le no 11 hla sy. 

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. Mgr. Mi chal Ja ro lí mek,
pí. Mar ti na Kour ko vá, pí. Ing. Eva Šev čí ko vá, p.
Mi ro slav Šlenc, p. Ing. Fran ti šek Štangl, p. Jiří
Vi cá ny, p. Bc. Jo sef Vo cho ska, p. Lu káš Win -
zber ger. 
Pro ti 0
Zdr žel se 1
pí. Ale na Ked ru šo vá

2.3. "Nové Hra dy ZTV – I. eta pa 25 RD" –
do da teč ný pře vod po ze mků

Pan sta ros ta in for mo val o tom, že se jed ná
o smlou vu o zří ze ní věc né ho bře me ne se spo -
leč nos tí E.ON Dis tri bu ce, a. s. na akci "Nové
Hra dy ZTV – I. eta pa 25 RD" s ná vr hem na
jed no rá zo vou úhra du ve výši 500,- Kč bez
DPH, za tím co jin dy bývá stan dard ně uve de na
částka 10.000,- Kč bez DPH. 

Pan sta ros ta vy svět lil, že na ma jet cích, kte -
ré byly od za čát ku v ma jet ku měs ta, bylo spo -
leč nos ti E.ON Dis tri bu ce, a. s. 10.000,- Kč již
vy mě ře no, ale ná sled ně do šlo ke kou pi po ze -
mků od ji ných ma ji te lů (Bed ri o vi), kte ří již

v mi nu los ti na za čát ku této akce dali spo leč -
nos ti E.ON Dis tri bu ce, a. s. sou hlas, aby zde
věc né bře me no vznik lo na teh dy je jich po ze -
mcích, kte ré jsou dnes ve vlast nic tví měs ta.
Z to ho to dů vo du měs to ak cep tu je ten to ná vrh
na jed no rá zo vou úhra du ve výši pou ze
500,- Kč bez DPH dle ná vr hu. 

Pan Do ro to vič se do ta zo val, z ja ké ho dů vo -
du je v pří lo ho vém ma te riá lu k bodu 2.3 uve -
de na spo leč nost SETERM CB. 

Pan sta ros ta vy svět lil, že spo leč nost
SETERM CB nebo spo leč nost jako např. Ji řík
& syn v. o. s., jsou fir my, kte ré ne jen pro spo -
leč nost E.ON Dis tri bu ce, a. s. tyto akce sta ví,
ale na zá kla dě plné moci i při pra vu jí smlou vy
k pod pi su. Tyto spo leč nos ti jed na jí jmé nem
spo leč nos ti E.ON Dis tri bu ce, a. s. 

Pan Ing. Štangl se do ta zo val, zda je mož né
do lo žit zpět ně dané smlou vy, na zá kla dě kte -
rých by bylo sku teč ně mož né do lo žit smlou vy
o smlou vě bu dou cí, a uvedl, že by bylo vhod né 
tyto smlou vy příš tě do klá dat k pří lo ho vé mu
ma te riá lu předkládaného zastupitelům. 

Pan sta ros ta uvedl, že všech ny tyto smlou -
vy lze do lo žit a o všem bylo s před cho zí mi ma -
ji te li po ze mků jednáno. 

Za stupi tel stvo měs ta schva lu je Smlou vu o zří -
ze ní věc né ho bře me ne č.: CB-014330032961/015
se společ nos tí E.ON Dis tri bu ce, a. s., Čes ké
Bu dě jo vi ce na akci: "Nové Hra dy ZTV –
I. eta pa 25 RD", za jed no rá zo vou úhra du ve
výši 500,- Kč bez DPH a po vě řu je sta ros tu
pod pi sem smlou vy. 

Schvá le no 12 hla sy. 

Hla so vá ní:
Pro 12
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, pí. Mar ti na Kour ko vá, pí.
Ing. Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p. Ing.
Fran ti šek Štangl, p. Jiří Vi cá ny, p. Bc. Jo sef Vo -
cho ska, p. Lu káš Win zber ger. 
Pro ti 0
Zdr žel se 0

2.4. Sou hlas se stav bou –
ka na li zač ní pří po jka

Pan sta ros ta vy svět lil, že se jed ná o ka na li -
zač ní pří po jku v k. ú. Údo lí u No vých Hra dů.
Měs to v mi nu los ti ne po ža do va lo od ob ča nů
ani fi rem v No vých Hra dech žád nou fi nanč ní
spo lu ú čast za při po je ní k měst ské ka na li za ci a
je v záj mu měs ta, aby tato ka na li zač ní pří po jka 
mohla být provedena a sloužila tak občanům. 

Pan Ing. Štangl se do ta zo val, zda bu dou
pla tit stej ná pra vid la pro při po je ní ke ka na li za -
ci i pro nové sta veb ní ky v lo ka li tě ZTV Jižní
město. 

Pan sta ros ta od po vě děl, že zá jem ci, kte ří
ku pu jí po ze mky od měs ta, bu dou mít sa mot né
při po je ní zdar ma, nic mé ně musí uhra dit ná -
kla dy spo je né s jejím vybudováním. 

Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je Smlou vu
o bu dou cí smlou vě o zří ze ní věc né ho bře me ne 
se spo leč nos tí SOHORS spol. s. r. o. ke stav -
bě: ka na li zač ní pří po jka k ob jek tu parc. č. st.
58/9 a po vě řu je starostu podpisem smlouvy. 

Schvá le no 12 hla sy. 

Hla so vá ní:
Pro 12
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, pí. Mar ti na Kour ko vá, pí.
Ing. Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p. Ing.
Fran ti šek Štangl, p. Jiří Vi cá ny, p. Bc. Jo sef Vo -
cho ska, p. Lu káš Win zber ger. 
Pro ti 0
Zdr žel se 0

2.5. "Nové Hra dy Vi lo vá čtvrť – ka bel NN" 
Pan sta ros ta in for mo val, že se jed ná o chod -

ník ve Vi lo vé čtvr ti v No vých Hra dech a
uvedl, že pod mín kou rea li za ce je zho to ve ní
fir mou, kte rá pro měs to rea li zo va la pro jekt,
aby ne do šlo k na ru še ní zá ruč ních pod mí nek
před mět né stav by rea li zo va né v rám ci pro jek -
tu pod po ře né ho z Re gi o nál ní ho ope rač ní ho
prog ra mu. 

Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je Smlou vu
č.: 1040010955/001 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:
Nové Hra dy Vi lo vá čtvrť - ka bel NN, za jed -
no rá zo vou úhra du ve výši 10.000,- Kč bez
DPH v upra ve ném zně ní spo čí va jí cí v pod -
mín ce, že akce bude rea li zo vá na fir mou, kte rá
zho to vi la pro měs to pro jekt "Mo der ni za ce
míst ních ko mu ni ka cí Nové Hra dy - zlep še ní
do stup nos ti a bezpečnosti na daných úsecích"
a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Schvá le no 12 hla sy. 

Hla so vá ní:
Pro 12
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, pí. Mar ti na Kour ko vá, pí.
Ing. Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p. Ing.
Fran ti šek Štangl, p. Jiří Vi cá ny, p. Bc. Jo sef Vo -
cho ska, p. Lu káš Win zber ger. 
Pro ti 0
Zdr žel se 

2.6. Od kup po ze mku – pí. Rum po vá
Pan sta ros ta in for mo val, kde se ten to po ze -

mek na chá zí a sdě lil, že Fi nanč ní vý bor Měs ta
Nové Hra dy do po ru čo val jed ná ní o niž ší ceně
za ten to po ze mek, avšak ma ji tel ky s tím to
návrhem nesouhlasily. 

Dále pan sta ros ta sdě lil, že tyto po ze mky
pod le územ ní ho plá nu mají hod no tu dané
ceny a jed ná se o stra te gic ké mís to z dů vo du,
že je v jeho blíz kos ti umís těn vo do jem se zá -
so bár nou vody. Pan sta ros ta do dal, že po ze -
mky jsou ve de ny jako ob čan ská vy ba ve nost a
lze na nich v budoucnu stavět. 

Pan sta ros ta otev řel dis ku si k to mu to té ma tu. 
Pan Ing. Štangl sdě lil, že Fi nanč ní vý bor

Měs ta Nové Hra dy do po ru čil jed nat o niž ší
ceně, pro to že je pro ten to po ze mek vel kou zá -
tě ží sou se dí cí ze mě děl ský are ál a dále se Fi -
nanč ní vý bor za bý val otáz kou dal ší ho
bu dou cí vy uži tí to ho to po ze mku, kdy a na co
bude pozemek využit. 

Pan sta ros ta od po vě děl, že po ze mek je pro
měs to dů le ži tý z hle di ska ře še ní zá so bo vá ní
vo dou a jed ná se o jed nu z mála lo ka lit, kde
může být vy sta věn pří pad ný nový ob jekt ke
kul tur ním ak cím, po kud by ne do šlo k do ho dě
o od kou pe ní ho te lu Máj, nebo lze po ze mek
vy užít jako stavební parcelu pro bytový dům
apod. 

Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je kou pi po -
zemku parc. č. 824/1 o vý mě ře 15 123 m2 v k. ú. 
Nové Hra dy od pí. Ale ny Rum po vé, Li to myšl
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a pí. He le ny Gün the ro vé, Tře boň za část ku
140,- Kč/m2 a po vě řu je sta ros tu pod pi sem
smlou vy. 

Schvá le no 11 hla sy. 

Hla so vá ní:
Pro 11
pí. Ing. La di sla va Bár to vá, p. Mgr. Vla di mír
Hokr, p. Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, pí. Ale na Ked -
ru šo vá, pí. Mar ti na Kour ko vá, pí. Ing. Eva Šev -
čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p. Ing. Fran ti šek
Štangl, p. Jiří Vi cá ny, p. Bc. Jo sef Vo cho ska, p.
Lu káš Win zber ger. 
Pro ti 0
Zdr žel se 1
p. Ivan Do ro to vič

2.7. Ja nov ka re kon struk ce NN
Pan sta ros ta in for mo val, že se jed ná o stav -

bu při po je ní nové ko mu ni ka ce. Tou to stav bou
bu dou za tí že ny po ze mky v k. ú. Údo lí u No -
vých Hra dů, kde toto bude ře še no pod ko pem,
čímž ne do jde k na ru še ní nově vybudované
komunikace. 

Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je Smlou vu
č. 1040007596/003 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 pro stav bu: 
Ja nov ka re kon struk ce NN, za jed no rá zo vou
úpla tu ve výši 10.000,- Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy. 

Schvá le no 12 hla sy. 

Hla so vá ní:
Pro 12
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, pí. Mar ti na Kour ko vá, pí.
Ing. Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p. Ing.
Fran ti šek Štangl, p. Jiří Vi cá ny, p. Bc. Jo sef Vo -
cho ska, p. Lu káš Win zber ger. 
Pro ti 0
Zdr žel se 0

2.8. Zří ze ní slu žeb nos ti k po ze mku –
pí. Kor ge ro vá

Pan sta ros ta in for mo val, že na zá kla dě geo -
met ric ké ho plá nu měs to od ku pu je po ze mky,
kte ré tvo ří pří stu po vou ces tu k po ze mku paní
Kor ge ro vé a kte ré se tak dos ta nou do ma jet ku
měs ta. Přes tyto po ze mky se bude moci paní
Kor ge ro vá i na dá le do stá vat na svůj po ze mek.
Pan sta ros ta in for mo val, že prá vo pří stu pu
přes po ze mky měs ta je sice de fac to za jiš tě no,
nic mé ně paní Kor ge ro vá zří ze ní slu žeb nos ti
pod mi ňu je smě nu po ze mků, kte rou již za stu -
pi tel stvo projednávalo. Proto rada navrhuje,
aby zřízení služebnosti bylo schváleno. 

Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je zří ze ní slu -
žeb nos ti stez ky a ces ty k po ze mku parc. č.
968/9 (dle GP) v k. ú. Nové Hra dy ve vlast nic -
tví měs ta Nové Hra dy ve pros pě ch po ze mku
parc. č. 968/1 (dle GP) v k. ú. Nové Hra dy ve
vlast nic tví pí. Lud mi ly Kor ge ro vé a po vě řu je
starostu podpisem smlouvy. 

Schvá le no 12 hla sy. 

Hla so vá ní:
Pro 12
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, pí. Mar ti na Kour ko vá, pí.
Ing. Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p. Ing.
Fran ti šek Štangl, p. Jiří Vi cá ny, p. Bc. Jo sef Vo -
cho ska, p. Lu káš Win zber ger. 

Pro ti 0
Zdr žel se 0

2.9. Pro dej po ze mků k. ú. Obo ra u Vy šné ho
a Vy šné

Pan sta ros ta uvedl, že se jed ná o pro dej po -
ze mků v osa dách Obo ra u Vy šné ho a Vy šné,
kde po pro ve de ní po ze mko vých úprav a dle
no vé ho geo met ric ké ho plá nu mají tyto po ze -
mky nová čís la. Pan sta ros ta uvedl, že všich ni
osad ní ci byli vyzváni k případným koupím. 

Pan sta ros ta vy svět lil, že v ná vr hu ceny do -
ku po va ných po ze mků bylo ře še no jako hlav ní
kri té ri um, zda po ze mky spa da jí do za sta vi tel -
né ho či ne za sta vi tel né ho úze mí, pří pad ně zda 
jsou ně ja kým zá sad ním způ so bem zne hod no -
ce ny či ohro že ny. 

Dále pan sta ros ta uvedl, že při pro de ji těch -
to po ze mků ne byl ře šen žád ný sys tém slev a
ná kla dy na geo met ric ký plán byly z vel ké čás ti 
za pla ce ny pozemkovým úřadem. 

Pan Ing. Štangl se do ta zo val, zda jsou v da -
ných žá dos tech o kou pi ně ja ké po ze mky, kte ré 
by moh ly být vy uži ty jako sta veb ní par ce ly a
zda v uve de ných žá dos tech o kou pi zbý vá ješ -
tě ně ja ká část pozemků v majetku města. 

Pan sta ros ta od po vě děl, že se ne jed ná o po -
ze mky, kte ré by moh ly být vy uži ty jako sta -
veb ní par ce ly. Jed ná se o pro dej po ze mků,
kte ré pří mo na va zu jí na po ze mky ža da te lů, je -
jich pro de jem ne vzni ka jí ne pří stup né či ji nak
znehodnocené pozemky v majetku města. 

V 18,58 hod. se dos ta vil pan Mgr. Ro lí nek
a hla so val od bodu 2. 9. 

Pan sta ros ta na vrhl hla so vat v bodu 2.9. en
bloc. 

Tato hla so vá ní bylo od sou hla se no vše mi
pří tom ný mi čle ny za stu pi tel stva, tj. 13 hlasy. 
a) Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je pro dej po -

ze mku parc. č. 2526 o vý mě ře 244 m2 v k.
ú. Vy šné, man že lům Janu a Ro sa lii Ga žá -
ko vým, Za hrad ní 598, Kap li ce, za část ku
100,- Kč/m2 a po vě řu je sta ros tu pod pi sem
smlou vy. 

b) Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je pro dej po -
ze mku parc. č. 2339 o vý mě ře 224 m2 v k.
ú. Vy šné, man že lům Du ša nu a Ali ci Kud -
la čo vým, Vy šné 78, za část ku 70,- Kč/m2 a
po vě řu je sta ros tu pod pi sem smlou vy. 

c) Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je pro dej po -
ze mku parc. č. 2358 o vý mě ře 106 m2 v k.
ú. Vy šné, man že lům Jo se fu a Mi lu ši Rou -
ba lo vým, Pl zeň ská 10, Čes ké Bu dě jo vi ce,
za část ku 70,- Kč/m2 a po vě řu je sta ros tu
pod pi sem smlou vy. 

d) Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je pro dej po -
ze mků parc. č. 2353 o vý mě ře 623 m2 a
parc. č. 2356 o vý mě ře 67 m2 vše v k. ú. Vy -
šné, p. Mi cha e lu Dvo řá ko vi, Vy šné 13, za
část ku 70,- Kč/m2 a po vě řu je sta ros tu pod -
pi sem smlou vy. 

e) Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je pro dej po -
ze mku parc. č. 514 o vý mě ře 24 m2 v k. ú.
Obo ra u Vy šné ho, p. Ji ří mu Lí van co vi,
Puch ma je ro va 426/15, Čes ké Bu dě jo vi ce,
za část ku 100,- Kč/m2 a po vě řu je sta ros tu
pod pi sem smlou vy. 

f) Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je pro dej po ze -
mku parc. č. 515 o vý mě ře 74 m2 v k. ú. Obo -
ra u Vy šné ho, man že lům RNDr. Sta ni sla vu a 
Lu cii Ško do vým, Dob ro vod ská 955/97, Čes -
ké Bu dě jo vi ce, za část ku 100,- Kč/m2 a po -
vě řu je sta ros tu pod pi sem smlou vy. 

g) Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je pro dej po ze -
mku parc. č. 464 o vý mě ře 227 m2 v k. ú.
Obo ra u Vy šné ho, pí. Hedě Bla houš ko vé,
Síd liš tě 464, Ve le šín, za část ku 100,- Kč/m2

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

ze mků parc. č. 428 o vý mě ře 912 m2 a parc. 
č. 431 o vý mě ře 951 m2 vše v k. ú. Obo ra
u Vy šné ho, pí. Jin dře Po šmu ro vé, B. Něm -
co vé 2117/73, Cheb a man že lům Mi la nu a
Janě Ur ba no vým, Ta tar ko va 725/18, Pra -
ha, za část ku 70,- Kč/m2 a po vě řu je sta ros -
tu pod pi sem smlou vy. 

ch) Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je pro dej po -
ze mku parc. č. 561 o vý mě ře 1 938 m2 v k.
ú. Obo ra u Vy šné ho, man že lům MUDr.
Mi la nu a MUDr. Len ce Ma tuš ko vým, Li -
dic ká 2201/93 a, Čes ké Bu dě jo vi ce, za
část ku 70,- Kč/m2 a po vě řu je sta ros tu pod -
pi sem smlou vy. 

i) Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je pro dej po -
ze mku parc. č. 512 o vý mě ře 23 m2 v k. ú.
Obo ra u Vy šné ho, p. Ja ro sla vu Ma cho, Pl -
zeň ská 28, Čes ké Bu dě jo vi ce, za část ku
100,- Kč/m2 a po vě řu je sta ros tu pod pi sem
smlou vy. 

j) Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je pro dej po -
ze mku parc. č. 513 o vý mě ře 41 m2 v k. ú.
Obo ra u Vy šné ho, pí. Haně Fi lip ko vé, Puk -
li co va 36, Čes ké Bu dě jo vi ce, za část ku
100,- Kč/m2 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, pí. Mar ti na Kour ko vá, p.
Mgr. T. Ro lí nek pí. Ing. Eva Šev čí ko vá, p. Mi -
ro slav Šlenc, p. Ing. Fran ti šek Štangl, p. Jiří
Vi cá ny, p. Bc. Jo sef Vo cho ska, p. Lu káš Win -
zber ger. 
Pro ti 0
Zdr žel se 0

2.10. Pro dej sta veb ní ho po ze mku
v k. ú. Nové Hra dy

Pan sta ros ta uvedl, že se jed ná o sta veb ní
po ze mek, o kte rý pro je vil zá jem je di ný ža da -
tel. Jed ná se o par ce lu, kte rá není kom plet ně
za sí ťo vá na, pro to je zde dle schvá le ných pra -
vi del tato cena k pro de ji. 

Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je pro dej po -
ze mku parc. č. 863/54 (dle GP) o vý mě ře
859 m2 v k. ú. Nové Hra dy, p. Janu Eli á šo vi,
Čes ké Bu dě jo vi ce, za část ku 475,- Kč/m2 bez
DPH a 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,
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pí. Ale na Ked ru šo vá, pí. Mar ti na Kour ko vá, p.
Mgr. T. Ro lí nek pí. Ing. Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro -
slav Šlenc, p. Ing. Fran ti šek Štangl, p. Jiří Vi cá -
ny, p. Bc. Jo sef Vo cho ska, p. Lu káš Win zber ger. 
Pro ti 0
Zdr žel se 0

2.11. Lesy ČR, s. p. – zří ze ní slu žeb nos ti
Pan sta ros ta in for mo val, že se jed ná o ak ti -

vi tu měs ta v lo ka li tě vo dár na Ve ve ří, kte rá
spo čí vá v umís tě ní stud ny, vo do vod ní ho řadu,
ka be lo vé ho pod ze mní ho ve de ní pro pl no hod -
not né zpro voz ně ní vrtu, kte rý byl na před mět -
ném po ze mku úspěš ně vy vr tán, avšak ten to vrt 
se nachází na pozemku společnosti Lesy ČR,
s. p. 

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 vy ná jem ní č. 6/2016/206 
s Lesy Čes ké re pub li ky, s. p. Hra dec Krá lo vé,
les ní sprá va Nové Hra dy, jako ob tí že ný a po -
vě řu je starostu podpisem smlouvy. 

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, pí. Mar ti na Kour ko vá, p.
Mgr. T. Ro lí nek pí. Ing. Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro -
slav Šlenc, p. Ing. Fran ti šek Štangl, p. Jiří Vi cá -
ny, p. Bc. Jo sef Vo cho ska, p. Lu káš Win zber ger. 
Pro ti 0
Zdr žel se 0

� 3. Roz poč to vá opat ře ní č. 5,6,7/2016
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
změny rozpočtu zde nenastala. 

Za stu pi tel stvo měs ta bere na vě do mí roz -
poč to vá opat ře ní č. 5, č. 6 a č. 7/2016. 

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, pí. Mar ti na Kour ko vá, p.
Mgr. T. Ro lí nek pí. Ing. Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro -
slav Šlenc, p. Ing. Fran ti šek Štangl, p. Jiří Vi cá -
ny, p. Bc. Jo sef Vo cho ska, p. Lu káš Win zber ger. 
Pro ti 0
Zdr žel se 0

� 4. Upra ve né zně ní ná vr hu za dá ní
územ ní ho plánu
Pan sta ros ta in for mo val, že se jed ná o opa -

ko va né upra ve né za dá ní územ ní ho plá nu, kdy
již jed nou bylo toto za dá ní územ ní ho plán
schva lo vá no, ale bylo do po ru če no ho zno vu
upra vit a z něho vy jmout ně kte ré plo chy (jako
např. sta veb ní par ce ly s ar gu men ta cí, že tak to
vy so ký po čet sta veb ních par cel je pro dané
úze mí nad by teč ný) - v opač ném pří pa dě by
měs to mu se lo ne chat zpra co vat po su dek tzv.
SEIA, což by zna me na lo vý raz né pro dra že ní
po ří ze ní územ ní ho plánu. 

Pan Ing. Štangl kon sta to val, že v mo men tě, 
kdy tyto po ze mky bu dou z územ ní ho plá nu

vy puš tě ny, se již ni kdy do územ ní ho plá nu ne -
do sta nou. 

Pan sta ros ta od po vě děl, že měs to ar gu men -
to va lo stej ně a ve vět ši ně pří pa dů bylo úspěš né 
a pro sa di lo či ob há ji lo vět ši nu svých ná vr hů
z pů vod ní ho za dá ní územ ní ho plá nu. V ně kte -
rých pří pa dech no vých ploch však bylo v ten to 
mo ment tak tič těj ší ustou pit a vše řešit až
v rám ci projednání územního plánu. 

Dále pan sta ros ta vy svět lil, jak se pro jed ná -
vá územ ní plán. 

Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je upra ve né
za dá ní Územ ní ho plá nu Nové Hra dy. 

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, pí. Mar ti na Kour ko vá, p.
Mgr. T. Ro lí nek pí. Ing. Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro -
slav Šlenc, p. Ing. Fran ti šek Štangl, p. Jiří Vi cá -
ny, p. Bc. Jo sef Vo cho ska, p. Lu káš Win zber ger. 
Pro ti 0
Zdr žel se 0

� 5. Fond – sva teb ní ob řa dy
Pan sta ros ta in for mo val o ná růs tu sva teb -

ních ob řa dů v pos led ních le tech, kdy před
mno ha lety byl na sta ven sys tém, kte rý byl vel -
mi vstříc ný ke sva teb ča nům, ale byl ve li ce ná -
klad ný z po hle du roz poč tu měs ta. 

Pan sta ros ta uvedl, že pro to byl před lo žen
ná vrh, kte rý by ule vil roz poč tu měs ta tím, že
bude vy tvo řen fond pro od dá va jí cí, kte rý by
umož ňo val zpop lat nit věci ve de né jako nad -
stan dard (za jiš tě ní hud by, dár ko vé skle nič ky
apod.). 

Dále pan sta ros ta in for mo val, jaké ná kla dy
se mu se jí do ob řa dů za po čí tá vat, a vy zval paní 
ta jem ni ci k do pl ňu jí cím informacím k fondu. 

Paní ta jem ni ce Mgr. Káp lo vá vy svět li la
příj mo vou a vý da jo vou část sva teb ní ho fondu.

Za stu pi tel stvo měs ta zři zu je Fond pro od -
dá va jí cí a schva lu je Zá sa dy pro tvor bu a čer -
pá ní fon du pro od dá va jí cí svatebních obřadů. 

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, pí. Mar ti na Kour ko vá, p.
Mgr. T. Ro lí nek pí. Ing. Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro -
slav Šlenc, p. Ing. Fran ti šek Štangl, p. Jiří Vi cá -
ny, p. Bc. Jo sef Vo cho ska, p. Lu káš Win zber ger. 
Pro ti 0
Zdr žel se 0

� 6. In ter pe la ce 
Pan Ing. Štangl se do ta zo val, jak bude pe -

čo vá no o mo bi li ář na učných ste zek a zda má
rada měs ta in for ma ce o tom, v ja kém sta vu
ten to mobiliář je. 

Dále se pan Ing. Štangl do ta zo val, kdo je
vlast ní kem jed not li vých na učných ste zek, kde
by bylo vel mi žá dou cí, aby byl pro ve den pas -
port, a v ja kém ča so vém in ter va lu lze ten to
pasport očekávat. 

Pan sta ros ta od po vě děl, že tato otáz ka je
ve li ce ob sáh lá a bude na ni od po vě ze no pí -
sem nou formou. 

Dále pan sta ros ta do dal, že pas por ti za ce
ste zek pro ve de na ne by la, pro to že Měs to Nové
Hra dy není vlast ní kem všech ste zek, např.

stez ka v So ko lím hníz dě pat ří ČSOP, stej ně
tak Les nic ká stez ka v Ter či ně údo lí. Stez ka
vě no va ná Bu qu o y ské kra ji ně pak byla rea li -
zo vá na Ústa vem dě jin umě ní. 

Pan sta ros ta dále in for mo val o sta vu stez ky 
vě no va né jil mu v lo ka li tě "Kys lí káč". Zde
byla za há je na údrž ba celé lo ka li ty, což po mů -
že i sa mot né stez ce, u kte ré jsou však panely
v dob rém stavu. 

Pan sta ros ta vy zval p. Mgr. Ja ro lím ka k do -
pl ňu jí cím in for ma cím ohled ně ste zek, kte ré
v mi nu los ti rea li zo va la No vo hrad ská ob čan -
ská společnost (NOS). 

Pan Mgr. Ja ro lí mek ho vo řil o rea li za ci i
sna ze o údrž bu tří na učných ste zek – Pa mě tí
No vo hrad ska, Pa mě tí Vi to raz ska a Pa mě tí
Sle pi čích hor. NOS si je vě do ma, že ně kte ré
pa ne ly ne jsou v dob rém sta vu, nic mé ně se
sna ží hle dat gran to vé pros třed ky k je jich ob -
no vě. V mi nu los ti již k čás teč né obměně
došlo, ale jedná se o nekončící proces. 

Pan Mgr. Ja ro lí mek dále uvedl, že Sdru že -
ní Růže a Měs to Nové Hra dy ve spo lu prá ci
s mik ro re gi o nem Po mal ší při pra vu jí nový pro -
jekt, kde je tato ak ti vi ta zahrnuta do projektu. 

Dále pan Mgr. Ja ro lí mek uvedl, že ma ji te -
lem ste zek je No vo hrad ská ob čan ská spo leč -
nost a zod po ví dá tedy za její stav. 

Pan Ing. Štangl se dále do ta zo val na stez -
ky, kte ré vznik ly v rám ci spo lu prá ce s Dob rou
Vo dou a. s. 

Pan sta ros ta vy svět lil, že se jed ná o stez ky
Pří hra nič ní ryb ní ky, Stez ka pá te ra Bon fi lia a
Kraj pod Man del ste i nem. Tyto stez ky jsou
v ma jet ku měs ta, v le toš ním roce byla do kon -
če na pos led ní stez ka a vznikl nový souhrnný
leták. 

Pan Ing. Štangl na vr ho val změ nit ma te riál
na za stře še ní in for mač ních pa ne lů, pro to že
stříš ky pa ne lů jsou v nejhorším stavu. 

Pan sta ros ta od po vě děl, že k otáz ce oprav a 
údrž by je tře ba roz hod nout, zda má měs to toto 
pro vá dět, když všech ny stez ky s in for mač ní mi 
pa ne ly ne jsou v ma jet ku měs ta. 

Dále pan sta ros ta uvedl, že bude vy tvo řen
do ku ment, kde bude uve de no, kdo je ma ji te -
lem uve de ných ste zek a zod po ví dá tedy za
jejich stav. 

Pan Mgr. Ja ro lí mek sdě lil, že na stez kách
vy bu do va ných NOS je cca 80 pa ne lů, z toho
jen asi 10 na úze mí No vých Hra dů, je tedy i
ve li ce kom pli ko va né sle do vat a udr žet tyto
pa ne ly v dob rém sta vu, když ne jsou v pří mé
blíz kos ti měs ta. Dle jeho ná zo ru však pa ne ly
ve měs tě a jeho blízkém okolí jsou v pořádku. 

Pan Ing. Štangl po dot kl, že ve řej nost ani
náv štěv ník ne ře ší, kdo tyto stez ky rea li zo val,
ale kde se tyto pa ne ly na chá ze jí, když je jich
špat ný tech nic ký stav ne dě lá měs tu dobrou
vizitku. 

Pan sta ros ta se do ta zo val pana Ing. Štang -
la, zda by sou hla sil s tím, aby se měs to spo lu -
po dí le lo na opra vách těch to ste zek, kte ré
ne jsou v majetku města. 

Pan Ing. Štangl od po vě děl, že ano, pro to že
se jed ná se o lo ka li tu No vých Hra dů a měs to
má k to mu to zří ze ný ná stroj - do tač ní prog ram 
měs ta. 

Pan sta ros ta po dot kl, že v rám ci do tač ní ho
prog ra mu měs ta se jed ná o pří spěv ky na ob no -
vu ne mo vi tých věcí, nic mé ně i on pod po ru je
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to, aby se měs to ně ja kou for mou spo lu po dí le lo 
na po mo ci míst ním ne zis ko vým or ga ni za cím
při obnově naučných stezek. 

� 7. Dis ku se
Pan sta ros ta uvedl, že v rám ci dis ku se se -

zná mí za stu pi te le o pro bí ha jí cích ak cích a
jednáních. 

Pan sta ros ta in for mo val, že dále pro bí há
jed ná ní ohled ně pro de je Ho te lu Máj, kde jsou
pro jed ná vá ny na bíd ky k pří pad né kou pi
tohoto objektu. 

Pan sta ros ta sdě lil, že pro běh lo jed ná ní se
zá stup ci ci zi nec ké po li cie, kte rá na zá kla dě
po vě ře ní po li cej ní ho pre zi den ta dos ta la za
úkol se zná mit před sta vi te le vy bra ných měst
v pří hra nič ním re gi o nu se sta vem spá do vých
obcí v rám ci mig rač ní kri ze, když za pos led ní
půl rok ne byl za zna me nán žád ný uprchlík,
kte rý by v blíz kos ti No vých Hra dů pře chá zel. 
Po li cej ní slož ky také v sou čas nos ti ne o če ká -
va jí no vou vlnu mig ran tů přes naše území. 

Pan sta ros ta sdě lil bliž ší in for ma ce ohled ně 
mig rač ní kri ze a je jí ho ře še ní v sou sed ním Ra -
kous ku. Vy svět lil, jak se ur ču jí kvó ty k při je tí
osob, kte ré řeší okol ní obce v Ra kous ku a sdě -
lil po čet mig ran tů, kte ré v rám ci po vin ných
kvót mu se jí tyto obce a měs ta přij mout. 

Pan sta ros ta dále in for mo val, o úspě chu
měs ta v rám ci sou tě že Obec přá tel ská ro di ně
2015, když zís ka né fi nanč ní pros třed ky ve
výši 900 ti síc Kč byly roz dě le ny a vy uži ty na
ak ti vi ty ne in ves tič ní ho cha rak te ru v rám ci
měs ta v roce 2016. 

Pan sta ros ta po dě ko val všem za pos kyt nu té 
ná vr hy, kte ré zde byly za pra co vá ny, a byl vy -
tvo řen ná vrh pro ro din ných opatření. 

Jako dal ší in for ma ci pan sta ros ta uvedl, že
byly za há je ny sta veb ní prá ce s opra vou vstu pu 
a do pl ně ním mo bi li á ře v Zá mec kém par ku a
do šlo k roz ší ře ní sítě cyk lo po in tů v rám ci
cyklostezky Eurovelo 13. 

Pan sta ros ta dále uvedl, že je při pra ve no
vý bě ro vé ří ze ní k do asfal to vá ní ces ty mezi
ZTV Pod Zá mec kým a Za hrad ní čtvr tí (s plá -
no va nou rea li za cí ří jen - lis to pad). Dále je plá -
no vá na re kon struk ce chodníku v Zahradní
čtvrti. 

Pan sta ros ta in for mo val o pří pra vě vý bě ro -
vých ří ze ní na do da va te le na re kon struk ci so -
ciál ní ho za ří ze ní a úpra vu zad ní ho trak tu
spo le čen ské ho sálu v Na ko li cích a na do da va -
te le na re vi ta li za ci části příměstského parku
(Kyslíkáč). 

Pan sta ros ta pře dal slo vo dal ším čle nům
za stu pi tel stva. 

Pan Mgr. Ro lí nek se do ta zo val na prob le -
ma ti ku hluč nos ti ka na li zač ních ša chet v Údo lí
u No vých Hra dů a upo zor nil na znač né zne čiš -
tě ní řeky Stropnice. 

Pan sta ros ta uvedl, že v prob le ma ti ce ka na -
li zač ních ša chet je tato věc dále ře še na se
Sprá vou a údrž bou sil nic Čes ké Bu dě jo vi ce.
Na měst ské splaš ko vé ka na li za ci byla pro ve -
de na kon tro la a šach ty jsou v po řád ku. Hlav ní
prob lém se zdá být v tzv. sedání asfaltu. 

Pan sta ros ta dále kon sta to val, že v pří pa dě
řeky Strop ni ce by bylo vhod né zjis tit, od kud
mo hou do řeky ne čis to ty při té kat. O kon tro lu
po žá dá pro vo zo va te le kanalizace ČEVAK. 

Pan Vi cá ny se do ta zo val na za jiš tě ní
vody v osa dách Obo ra u Vy šné ho, Vy šné a
Na ko li ce. 

Pan Vi cá ny se dále do ta zo val, kdy bude
pro ve de na rea li za ce těch to vrtů, když voda
v da ných lo ka li tách není. 

Pan sta ros ta od po vě děl, že tato prob le ma ti -
ka je pro jed ná vá na ra dou měs ta a bylo opa ko -
va ně jed ná no i s osad ním vý bo rem. Rada měs ta 
by chtě la na příš tím za stu pi tel stvu měs ta před -
lo žit k pro jed ná ní pra vid la, kde bude uve de no, 
jak a v jaké výši se bude měs to pří pad ně po dí -
let na po ří ze ní vrtu v da ných lo ka li tách. 

Dále pan sta ros ta uvedl, že zá jem ci o vrt si
mo hou vrt rea li zo vat již nyní na vlast ní ná kla dy. 

Pan Ing. Štangl uvedl, že se jed ná o mís ta,
kde není ve den vo do vod ní řád a je zde ri zi ko,
že voda ne bu de do sa ho vat po ža do va né kva li ty. 

Pan Ing. Štangl uvedl, že je tře ba se vě no vat
ak tiv ně prob le ma ti ce s vo dou na No vých Hra -
dech. Exis tu jí mís ta, kde byly pro ve de ny vrty, a 
bylo by dob ré zjis tit, v ja kém jsou sta vu. 

Pan staros ta v této věci kon sta to val, že
dle pos led ních od ha dů to vy pa dá, že při po -
rov ná ní ná kla dů na ob no vu pot ru bí z Jed li ce
či při ve de ní vody z oblas ti tzv. pán ve se jako
lev něj ší va rian ta jeví ta dru há. Na dru hou stra -
nu voda teče do N. Hra dů z Jed li ce mno ho sto -
le tí a teče gra vi tač ně. V dané věci však bude i
na dá le jed ná no s cí lem za bez pe čit vodu pro
měs to i v bu douc nu. 

� 8. 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 11. ve řej ném
jed ná ní za stu pi tel stva Měs ta Nových Hradů. 

Sta ros ta měs ta ve 20.30 ho din ukon čil jed -
ná ní za stu pi tel stva. 

No ve li za ce zá ko na o ov zdu ší
pra vi del né kon tro ly kot lů na pev ná pa li va

Do kon ce to ho to roku jsou pro vo zo va te lé spa lo va cích sta cio nár ních zdro jů po vin ni za jis tit
prv ní kon tro ly tech nic ké ho sta vu a pro vo zu zdro je. Kon tro ly musí pro vá dět od bor ně způ so bi lá
oso ba.  Je jich se znam zve řej ni la Hos po dář ská komora a počítá s jeho průběžnou aktualizací.

Pro vo zo va tel spa lo va cí ho sta cio nár ní ho zdro je na pev ná pa li va o te pel ném pří ko nu od 10 do
300 kW včet ně, kte rý slou ží jako zdroj tep la pro tep lo vod ní sou sta vu ústřed ní ho vy tá pě ní, je po -
vi nen za jis tit jed nou za dva roky pro ve de ní kon tro ly tech nic ké ho sta vu a pro vo zu zdro je od bor -
ně způ so bi lou oso bou, při čemž prv ní kon tro la musí být pro ve de na nej poz dě ji do 31. pro sin ce
2016 (pod le § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zá ko na č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve
znění pozdějších předpisů).

V pra xi to tedy zna me ná, že do kon ce roku 2016 si bu dou mu set na pří klad do mác nos ti ne chat
zkon tro lo vat tech nic ký stav kot le, s nímž vy tá pě jí svůj ro din ný dům nebo byt. Na pře srok to tiž po 
nich mo hou úřed ní ci chtít do klad, zda je ko tel v po řád ku. (U nás toto bude ře šit MěÚ OŽP Tr ho -
vé Svi ny). Po kud ho ma ji tel ne před lo ží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč.

Upo zor ňu je me, že kon tro lu tech nic ké ho sta vu a pro vo zu spa lo va cí ho sta cio nár ní ho zdro je
pro vá dí vý hrad ně od bor ně způ so bi lá oso ba pro ško le ná vý rob cem to ho to zdro je, kte rá má od něj
udě le né opráv ně ní k jeho in sta la ci pro vo zu a údrž bě, při čemž pro ško lo vá ní těch to od bor ně způ -
so bi lých osob pro vá dí pod do hle dem Hos po dář ské ko mo ry ČR a od bor nou záš ti tou au to ri zo va -
né ho spo le čen stva Aso cia ce podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí
Hospodářské komory ČR.

Fy zic kým i práv nic kým oso bám pro to HK ČR do po ru ču je pro za jiš tě ní tech nic ké kon tro ly
tech nic ké ho sta vu a pro vo zu kot le vy užít níže uve de ný se znam od bor ně způ so bi lých osob. Ten
je prů běž ně do pl ňo ván o nově proškolované osoby výrobci kotlů.

Kaž dý pro vo zo va tel kot lů se může in for mo vat o pří sluš ném od bor ní ko vi na in ter ne to vém od -
ka ze: http://www.aptt.cz  (klik nout na „KONTROLY KOTLŮ“)                                        OŽP

Měst ský úřad
Nové Hra dy in for mu je:

  Upo zor ňu je me  
ža da te le o do ta ci dle

Pro gra mu pro pos ky to vá ní
do ta cí záj mo vým

or ga ni za cím
z roz poč tu měs ta Nové Hra dy,

že po dá ní žá dos tí
o do ta ci na rok 2017 je

do 31. říj na to ho to roku.
Po drob né in for ma ce jsou zve řej ně ny

na we bo vých strán kách měs ta.

SBĚR OBNOŠENÉHO
ŠATSTVA

Kláš ter Bo ží ho Mi lo sr den ství
ozna mu je, že v době

od 12. 10. do 25. 10. 2016
bude opět pro bí hat

sběr ob no še né ho šat stva
v rám ci hu ma ni tár ní sbír ky

OS Dia ko nie Brou mov.

Věci při ná šej te, pro sí me,
v ige li to vých pyt lích

den ně od 8.00 do 16.00 ho din.

INFORMACE Z RADNICE

pok ra čo vá ní ze str. 7

http://www.aptt.cz


říjen 2016 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 9

Se nát ní a kraj ské vol by – po hled sta ros ty
Po del ší době se opět vy dá me k vol bám, kte ré pro po jí vol bu no vé ho

ve de ní Ji ho če ské ho kra je a čás ti se ná tu. Stej ně jako před čtyř mi lety si 
do vo lím ně ko lik poz ná mek k těm to vol bám z po hle du sta ros ty měs ta
a po ku sím se (snad více ob jek tiv ně než sub jek tiv ně) oko men to vat spo -
lu prá ci a uply nu lé vo leb ní ob do bí z po hle du do pa dů na naše měs to
a jeho ob ča ny.

Vol by do Se ná tu
Již v prů bě hu let ních mě sí ců se po ma lu roz jíž dě la před kam paň

a kam paň k le toš ním vol bám do se ná tu, kte rá se ten to krát pří mo týká i
na še ho měs ta a vo leb ní ho ob vo du. Vět ši na kan di dá tů svou kam paň ře -
ši la le tá ko vě, byli však i tací, kte ří osob ně do na še ho měs ta za ví ta li a
měli zá jem i o osob ní set ká ní s po ten ciál ní mi vo li či. Pou ze dva (kan di -
dá ti ČSSD a ODS) za šli též na rad ni ci s tím, že po va žo va li za sluš né
před sta vit se či poz dra vit se, dát in for ma ci o ko ná ní svých mítinků
v našem městě a podebatovat o potřebách občanů a města. 

Dle před vo leb ních prů zku mů je fa vo ri tem se nát ních vo leb v na šem
ob vo du stá va jí cí se ná tor To máš Jir sa. Upřím ně ře če no se tomu ani ne -
di vím. Přes to že za stu pu je stra nu, kte rá ni kdy ne pat ři la mezi mé fa vo ri -
ty, po va žu ji jej za dob ré ho se ná to ra, kte rý na pl ňu je mé před sta vy o tom, 
jak by měli se ná to ři a pos lan ci pra co vat pro svůj ob vod a kraj. Ved le sa -
mot né prá ce v se ná tu nej de jen o to „uka zo vat se“ na růz ných ak cích,
ale pře de vším o ak tiv ní ne zišt nou po moc v pří pa dě pot ře by, o pra vi del -
né in for mo vá ní o své ak ti vi tě či le gis la tiv ních no vin kách.  Bez ohle du
na stra nic kou pří sluš nost svou či sta rost ky nebo sta ros ty na rad ni ci
mám pros tě po cit, že se ke své mu ob vo du cho vá nad stra nic ky. Na kon ci 
své ho dal ší ho man dá tu se tak díky svým častým návštěvám a zapojení
nemusí do našeho města jezdit představovat, spíše připomenout
výsledky své práce a aktivity…

Vol by do za stu pi tel stva Ji ho če ské ho kra je
Již před čtyř mi lety bylo mé hod no ce ní prá ce ve de ní Ji ho če ské ho

kra je ve skrze po zi tiv ní. Po vol bách sice do šlo k vý mě ně koa lič ní ho
part ne ra, kte rá byla pro mno hé po li tic ky ne při ja tel ná, nic mé ně z hle di -
ska re ál né ho fun go vá ní kra je tým ve de ný pa nem hej tma nem Mgr. J. Zi -
mo lou pok ra čo val v prá ci, je jíž do pa dy byly mar kant ní i pro naše měs to 
a re gi on. Tu po li tic kou ro vi nu si v ko men tá ři od pus tím (mnoh dy je též
zá vis lá na pod po ře či ak ti vi tě vlá dy, do pa dů na ří ze ní EU), spí še bych
uvedl do pa dy kon krét ní ak ti vi ty a spo lu prá ce, kde po li tic ká pří sluš nost
pří liš roli ne hrá la.

Hod no ce ní kraj ské ho ve de ní ze stra ny sta ros tů bývá čas to ovliv ňo -
vá no ně ko li ka fak to ry. Tím prv ním je stu peň ko mu ni ka ce mezi kra jem
a měs tem. Zde mu sím říci, že dob ré hod no ce ní z ob do bí 2008 – 2012
bych nyní po vý šil ješ tě o ně ko lik dal ších stu pín ků výše. Proč? Těch dů -
vo dů je více, ale zmí ním tři. Za pr vé vět ší re ál ná pří tom nost ve de ní kra -
je v na šem měs tě či ře še ní prob lé mů jed not li vých mik ro re gi o nů a měst
for mou vý jezd ních za se dá ní, kde např. to pos led ní no vo hrad ské při nes -
lo po sun v ře še ní mno ha prob le ma tic kých bodů a vět ši na rad ních na svá 
pro hlá še ní na vá za la kon krét ní mi kro ky a ak ti vi tou. Dru hým plu sem
bylo to, že v rám ci kraj ské koa li ce mělo naše měs to a re gi on za stou pe ní
v po do bě dvou ak tiv ních kraj ských za stu pi te lů (Bc. J. Vo cho ska
/ČSSD/, V. Ku če ra /KSČM/), kte ří po zi tiv ně při spí va li k pře no su in for -
ma cí v obou smě rech, po má ha li ře šit prob lé my a byli schop ni po ra dit,
na koho se v pří pa dě pot ře by ob rá tit na kraj ském úřa dě či u ji ných in sti -
tu cí. Tře tí plus vi dím ve vět ší ak ti vi tě ně kte rých „kraj ských“ or ga ni za cí 
– na še ho měs ta se nej ví ce do tý ka la zvý še ná ak ti vi ta a sna ha o po moc ze 
stra ny Ji ho če ské cen trá ly ces tov ní ho ru chu, a to zej mé na v otáz kách
spo leč né pro pa ga ce, roz vo je pro jek tu elek tro kol ne jen pro se ni o ry,
pod po ry pro jek tů ces tov ní ho ru chu či roz bě hu nové tu ris tic ké des ti na ce 
Novohradsko-Doudlebsko.

Dru hým fak to rem, pod le kte ré ho sta ros to vé i ob ča né na hlí že jí spo -
lu prá ci s ve de ním kra je, bývá pod po ra ak ti vit ve měs tě či obci for mou
tzv. kraj ských do ta cí a gran tů. Přes to že úspěš nost je zá vis lá na kva li tě
před klá da ných pro jek tů či je jich dob ré mu odů vod ně ní, i zde mu sím Ji -
ho če ský kraj spí še po chvá lit, a to ne jen za po měr ně vy so ký po čet pod -
po ře ných pro jek tů, ale též za vý běr ob las tí, do kte rých je vlast ní
pod po ra smě řo vá na. Ved le těch tra dič ních jako je pod po ra kul tu ry, ha -
si čů, škol ství, ces tov ní ho ru chu, pa má tek a roz vo je ven ko va vní mám
vel mi po zi tiv ně pod po ru roz vo je hos po dář sky slab ších ob las tí (kam
naše měs to spa dá a kde zís ka lo pod po ru na tři pro jek ty) či do tač ní prog -
ra my za mě ře né na ži vot ní pros tře dí. Z po hle du ob ča nů bylo jis tě plu so -
vým bo dem dob ré na sta ve ní tzv. kot lí ko vých do ta cí, kde jsme se na
roz díl od ji ných kra jů vy hnu li če ká ním ve fron tách, kde ža da te lé zís ká -
va li od po vě ře ných pra cov ní ků kra je správ né in for ma ce a me to dic kou
po moc a kde byla na ko nec vel ká část včas po da ných žá dos tí pod po ře na
a na vr že na k rea li za ci. 

Tře tí ob las tí hod no ce ní je fun go vá ní kra je ja kož to správ ce ko mu -
ni ka cí či zři zo va te le dal ších in sti tu cí (např. ne moc ni ce). Po li tic kým
té ma tem vo leb jsou sa mo zřej mě dál ni ce a vel ké stav by. Stra ny se
před há ní v tom, kdo slí bí za jiš tě ní více dál nič ních ki lo met rů či ob -
chva tů na sil ni cích prv ní tří dy. Nic mé ně my jez dí me vět ši nou po těch
men ších sil ni cích, o kte ré se pří mo sta rá kraj. Z po hle du na še ho mik ro -
re gi o nu je tak nut no při po me nout vel ké množ ství zre kon stru o va ných
úse ků na hlav ních tra sách (NH – ČB, NH – Kap li ce, NH – Č. Ve le ni ce,
NH – Tře boň). Díky fi nanč ní ak ti vi tě kra je a za pod po ry ev rop ských
pe něz se z na še ho měs ta jez dí mno hem lépe než dří ve a u ně kte rých
úse ků už si ani ne pa ma tu je me, jaký byl je jich stav před ně ko li ka lety. 

Když na víc v tom to ohle du po rov nám stav po do bných sil nic v ce -
lém na šem kra ji s ji ný mi ob las tmi v rám ci re pub li ky, mys lím si, že si
mnoh dy ani ne uvě do mu je me, jak vel ký je u nás po sun k lep ší mu a jak
kva lit ně i or ga ni za ce kra je o sil ni ce pe ču jí (jed not li vé sprá vy a údrž by
sil nic Ji ho če ské ho kra je). Sa mo zřej mě, že i v této ob las ti je ně ko lik ne -
do ře še ných bodů a úse ků, kte ré nás trá pí. Ale zase mu sí me být soud ní
v tom, že vše ne lze zvlád nout a fi nanč ně utáh nout oka mži tě.

V ná vaz nos ti na kva li tu sil nic je nut no zmí nit i roli kra je v ro vi ně
pod po ro va te le do prav ní do stup nos ti tj. za jiš tě ní vla ko vé a au to bu so vé
do pra vy. I zde do šlo z po hle du na še ho měs ta a jeho ob ča nů k ně kte rým
po zi tiv ním kro kům a k udr že ní vel mi vy so ké ho poč tu spo jů, kte ré
umož ňu jí zej mé na čas té spo je ní na tra se NH – TS – ČB a vla ků ČB –

INFORMACE PRO VOLIČE
V sou la du s usta no ve ním § 27 zák. č. 130/2000 Sb., o vol bách

do za stu pi tel stev kra jů a o změ ně ně kte rých zá ko nů, ve zně ní poz -
dějších před pi sů, a v sou la du s usta no ve ním § 15 zák. č. 247/1995
Sb., o vol bách do Par la men tu Čes ké re pub li ky a o změ ně a do pl -

ně ní ně kte rých dal ších zá ko nů, ve zně ní poz dějších před pi sů, 
o ko ná ní vo leb do Se ná tu Par la men tu Čes ké re pub li ky 

o ko ná ní vo leb do za stu pi tel stev kra jů

ve dnech 7. a 8. říj na 2016
Pro vol bu byly sta no ve ny ná sle du jí cí okrsky č.:
1. Nové Hra dy, Čes ká uli ce čp. 74,

Kulturně-spolkový dům Nové Hra dy 
2. Nové Hra dy, Pa siv ní dům čp. 467 
3. By ňov čp. 110, za se da cí míst nost Osad ní ho vý bo ru By ňov,
 Štip toň, Ja ku le

Vo leb ní míst nos ti bu dou otev ře ny v pá tek 7. říj na 2016
od 14.00 ho din do 22.00 ho din a v so bo tu dne 8. říj na 2016
od 8.00 ho din do 14.00 ho din.

Vo lič po pří cho du do vo leb ní míst nos ti pro ká že svou to tož -
nost a stát ní ob čan ství Čes ké re pub li ky plat ným ob čan ským
prů ka zem nebo ces tov ním pa sem Čes ké re pub li ky.

Roz dě le ní do okrsků:
Okrsek č. 1

Čp. 140, uli ce 5. květ na, Čes ká, Hra deb ní, Hu so va, Ko men ské ho,
Na Vy hlíd ce, ná městí  Re pub li ky, Na vrá ti lo va, Údol ská, Údo lí

Okrsek č. 2
Čp. 250, čp. 356, čp. 136, čp. 137, čp. 158, čp. 206, čp. 143,
Za hrad ní čtvrť, Již ní měs to, Pol ní, Pod  Vo dár nou, Vi lo vá čtvrť,
Síd liš tě Míru, Vi to raz ská, Pod Zá mec kým, Obo ra, Na ko li ce,
Vy šné, Štip toň, Ve ve ří

Okrsek č. 3
By ňov, Ja ku le

pok ra čo vá ní na str. 10
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NH – ČV do za měst ná ní, pro stu den ty do škol či pa cienty k spe ciál ní lé -
kař ské péči. 

Ne pří liš kraj ským, nic mé ně vel mi hra ným té ma tem v před vo leb ní
kam pa ni, je otáz ka mig rač ní kri ze. Přes to že role kra je není v této ob las -
ti pří liš vel ká, ob je vu je se toto téma vel mi čas to. Jsem osob ně vel mi
rád, že na roz díl od ně kte rých po pu lis tic kých až na cio na lis tic kých
stran, kte ré vše obec ný strach z pří li vu uprchlí ků vy uží va jí k zís ká vá ní
la ci ných po li tic kých bodů a sna ží se for mou po lo pravd a lží vy vo lá vat
sko ro vá leč ný stav či ne ná vist né ná la dy, ve de ní Ji ho če ské ho kra je šlo
ces tou rea li ty. Tam, kde ne by lo nut no stra šit a vy vo lá vat pa ni ku, ne -
stra ši lo a po má ha lo mi nis ter ským slož kám in for mo vat ob ča ny a jed not -
li vé obce o chys ta ných kro cích. Tam, kde bylo nut no vy zkou šet ur či tá
opat ře ní na stát ní hra ni ci či po dí let se na nich, ne le ni lo a za po ji lo se.
Mož ná tím ne zís ka lo po li tic ké body, v mno hých ob cích však při nes lo
o to více kli du a méně paniky.

Čís la o poč tu mig ran tů v naší ob las ti uka zu jí, že jsme mimo hlav ní
proud je jich po hy bu (ten je v sou čas né době té měř nu lo vý!). Osob ně
bych si přál, aby tomu tak bylo i v bu douc nu, nic mé ně je mi jas né, že
o po hy bu mig ran tů z Tu rec ka či af ric kých zemí ne bu de roz ho do vat

kraj ské za stu pi tel stvo, ale mno hem vyš ší or gá ny, je jichž fun go vá ní
v kraj ských vol bách ne ov liv ní me.

Na zá kla dě vý čtu ně kte rých ak ti vit Ji ho če ské ho kra je je jas né, že mé 
hod no ce ní spo lu prá ce s ve de ním Ji ho če ské ho kra je pod ve de ním hej -
tma na J. Zi mo ly (ČSSD) vy zní vá vel mi klad ně. Dob rá ko mu ni ka ce, ro -
zum ně na sta ve né do tač ní prog ra my, za jiš tě ní do prav ní do stup nos ti a
dob ré fun go vá ní or ga ni zač ních slo žek, kte ré je kraj scho pen ovliv ňo -
vat, i dal ší nej me no va né ak ti vi ty při nes ly po zi ti va pro naše měs to,
umož ni ly dal ší roz voj No vo hrad ska a při nes ly zá klad ní jis to ty pro
naše ob ča ny. Mys lím, že ne jen za tyto věci, je nut no ve de ní kra je
(panu hej tma no vi, jed not li vým rad ním i za stu pi te lům, ale také úřed ní -
kům kraj ské ho úřa du a za měst nan cům or ga ni zač ních slo žek, kte ří poté
jed not li vá opat ře ní rea li zu jí) po dě ko vat a oce nit je jich pří nos.  

Vě řím, že v nad chá ze jí cích vol bách všich ni spo leč ně zvo lí me ta ko -
vé ve de ní kra je, kte ré bude v tom to po stup ném roz vo ji pok ra čo vat. Vě -
řím též, že i v no vém kraj ském za stu pi tel stvu bude mít naše měs to a
mik ro re gi on své za stou pe ní tak, aby re ál né pot ře by naší ob las ti v rám ci
ce lé ho kra je byly i na dá le ne jen dos ta teč ně sly šet, ale i rea li zač ně vi dět.
Na úpl ný zá věr chci vě řit a dou fat, že lidé vy uži jí své ho vo leb ní ho prá -
va a po zra lé úva ze ne do pus tí ná stup po pu lis tic kých a na cio na lis tic -
kých stran a hnu tí tak, aby chom se ne doč ka li scé ná ře, kte rý již za ží va jí
v sou sed ním Slo ven sku či Rakousku.

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

Ji ho če ský kraj pro Nové Hra dy
Ve dnech 7. a 8. říj na 2016 se usku teč ní kraj ské vol by, kte ré roz hod -

nou o tom, kdo bude za stu po vat náš Ji ho če ský kraj v 55 člen ném za stu -
pi tel stvu v ná sle du jí cích čty řech le tech. Kraj ské vol by v roce 2008 a i ty 
mi nu lé v roce 2012 vy hrá la ji ho če ská so ciál ní de mo kra cie. Sta la se tak
pod ve de ním hej tma na Mgr. Ji ří ho Zi mo ly hlav ním no si te lem po li ti ky
Ji ho če ské ho kra je.  

Z dů le ži tých prog ra mo vých zá vaz ků a prio rit, ze kte rých pro fi tu jí i
Nové Hra dy a jeho ob ča né, lze uvést efek tiv ní a ma xi mál ní čer pá ní
pros třed ků z ev rop ských fon dů, kva lit ní zdra vot ní péče, so ciál ní péče a
so ciál ní služ by, roz voj a ob no va do prav ní in fra struk tu ry, pod po ra zá -
klad ní ho, uč ňov ské ho a střed ní ho škol ství, ochra na ži vot ní ho pros tře dí, 
pod po ra ces tov ní ho ru chu a kul tu ry, pod po ra roz vo je ven ko va, pod po ra 
spor tu, a dal ší. 

Na zá kla dě těch to prio rit jsou kaž do roč ně vy hla šo vá ny kraj ské
gran to vé prog ra my, kte ré mají pro obce Ji ho če ské ho kra je vý znam ný
pří nos k je jich dal ší mu roz vo ji. Gran to vá pod po ra se pra vi del ně vy hod -
no cu je a na zá kla dě opráv ně ných po ža dav ků obcí po stup ně na vy šu je.
V le toš ním roce 2016 se v roz poč tu Ji ho če ské ho kra je po čí tá s gran to -
vou pod po rou ve výši 189 mi lionů Kč a v Prog ra mu ob no vy ven ko va
s pod po rou bez má la 100 mi lionů Kč, což je ab so lut ně nej víc ne jen
v his to rii kra je, ale i ve srov ná ní s ji ný mi kra ji Čes ké re pub li ky. Dal ším
dů le ži tým prog ra mem, do kte ré ho kraj při spí vá, je zná má Kot lí ko vá
do ta ce, ve kte ré je alo ko vá no pro le toš ní rok 307 mi lionů Kč.  

Ved le gran to vých prog ra mů kra je je vel mi vý znam ným zdro jem
příj mů obcí zá ko nem sta no ve ná pod po ra re gi o nál ní ho roz vo je pros -
třed nic tvím sed mi Re gi o nál ních rad re gi o nů sou držnos ti. Naší ob las ti
se týká re gi on Ji ho zá pad se síd lem v Čes kých Bu dě jo vi cích. Ten to re -
gi on tvo ří spo leč ně s Ji ho če ským kra jem i Pl zeň ský kraj, je jichž za stu -
pi tel stva volí ze svých čle nů vý bor Re gi o nál ní rady. Kaž dý kraj je ve
vý bo ru za stou pen 8 hla sy. Re gi o nál ní ope rač ní prog ram (ROP) Ji ho zá -
pad měl na prog ra mo vé ob do bí 2007–2013 vy čle ně no 634 mi lionů
EUR (cca 17,5 mi liard Kč). V sou čas né době pro bí há ukon čo vá ní a
pro plá ce ní pos led ních pro jek tů to ho to prog ra mu a už nyní je zjev né, že
veš ke ré pros třed ky z to ho to prog ra mu bu dou plně vy uži ty. V no vém
prog ra mo vém ob do bí 2014–2020 sedm Re gi o nál ních ope rač ních prog -
ra mů na hra dil pou ze je den In teg ro va ný re gi o nál ní ope rač ní prog ram
s alo ka cí 4,6 mi liard EUR.

U nás v No vých Hra dech se v uply nu lých 8 le tech na zá kla dě výše
uve de ných pod por a po dá vá ní žá dos tí měs ta do jed not li vých kraj ských
gran to vých prog ra mů a po dá vá ní pro jek tů do jed not li vých vý zev ROP
Ji ho zá pad, po da ři lo zís kat fi nanč ní pros třed ky v řádu mi lionů ko run,
kte ré byly po uži ty na plá no va né in ves tič ní a ne in ves tič ní akce.

1. Pod po ra z kraj ské ho gran to vé ho prog ra mu
pro Nové Hra dy:

Rok 2008:
¡ SDH Údo lí: ná kup pře nos né mo to ro vé ha sič ské stří kač ky 67.116 Kč
¡ SDH Údo lí: ma te riá lo vé vy ba ve ní vý jez do vé jed not ky . 56.318 Kč
¡ Re kre ač ní ob last pís kov na Na ko li ce, pod po ra zpra co vá ní pro jek tu

míst ní ko mu ni ka ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.000 Kč
Rok 2009:
¡ MŠ Nové Hra dy: re kon struk ce so ciál ní ho za ří ze ní . . 650.000 Kč
¡ SDH Nové Hra dy: vý mě na vrat ha sič ské zbroj ni ce . . 190.000 Kč
¡ Osa da Vy šné: au to bu so vá za stáv ka . . . . . . . . . . . 42.000 Kč
Rok 2010:
¡ Měs to Nové Hra dy: pří spě vek na fi nan co vá ní úro ků z úvě rů

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.369 Kč + 84.556 Kč
¡ Měs to Nové Hra dy: před pro jek to vá pří pra va ob no vy

pa mát ko vě chrá ně ných sta veb . . . . . . . . . . . . . . 19.000 Kč
¡ Měs to Nové Hra dy: vy ba ve ní te ni so vých kur tů

a bas ket ba lo vé ho hřiš tě . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000 Kč
¡ ZŠ Nové Hra dy: pre ven ce kri mi na li ty . . . . . . . . . 70.000 Kč
¡ MŠ Nové Hra dy: re kon struk ce II. eta pa . . . . . . . .  664.711 Kč
¡ MŠ Nové Hra dy: vy ba ve ní tříd . . . . . . . . . . . . . 94.080 Kč
¡ SDH Nové Hra dy: mo der ni za ce vý stro je . . . . . . . . 50.000 Kč
¡ SDH Nové Hra dy: ná kup vy ba ve ní . . . . . . . . . . . 90.000 Kč
Rok 2011:
¡ Měs to Nové Hra dy: ve řej né osvět le ní, zlep še ní kva li ty  91.005 Kč
¡ SDH Nové Hra dy: vý stroj, vý zbroj a opra va stří kač ky . 90.000 Kč
¡ KIC Nové Hra dy: Di vad lo na hra dě, Rož mber ské slav nos ti  90.000 Kč
Rok 2012:
¡ Měs to Nové Hra dy a osa dy: mě ři če rych los ti . . . . . 150.000 Kč 
¡ SDH Údo lí: po ří ze ní zá sa ho vé ho vo zid la . . . . . . . 150.000 Kč
¡ SDH Nové Hra dy: pod po ra akce schop nos ti jed no tek . . 37.000 Kč
¡ SDH Nové Hra dy: mo der ni za ce ha sič ské ho vy ba ve ní . 30.000 Kč
¡ Osa dy Na ko li ce, Údo lí, By ňov: au to bu so vé za stáv ky .  60.000 Kč
¡ KIC Nové Hra dy: Tvo ře ní pro děti,

Kul tur ní pa mát ky kul tur ní, No vo hrad ské poz ná vá ní  . . 90.000 Kč
¡ Mu ze um Nové Hra dy: pro pa ga ce . . . . . . . . . . . . 30.000 Kč
Rok 2013:
¡ SDH Údo lí: re kon struk ce dve ří po žár ní zbroj ni ce . . . 62.000 Kč
¡ SDH Nové Hra dy: po ří ze ní pneu ma tik

pro Tat ra 148 CAS 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30.000 Kč
Rok 2014:
¡ Měs to Nové Hra dy: pře shra nič ní spo lu prá ce

– Set ká ní měst Ne wcas tle . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 Kč
¡ ZŠ Nové Hra dy: do dáv ka a in sta la ce šik mé

scho diš ťo vé plo ši ny . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101.640 Kč

Se nát ní a kraj ské vol by – po hled sta ros ty
(pok ra čo vá ní ze str. 9)

pok ra čo vá ní na str. 11
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¡ ZŠ Nové Hra dy: roz vo jo vý prog ram
na zvý še ní pla tů pe da go gic kých pra cov ní ků. . . . . . . 20.419 Kč
¡ MŠ Nové Hra dy: roz vo jo vý prog ram 

na zvý še ní pla tů pe da go gic kých pra cov ní ků . . . . . . . 7.198 Kč
¡ SDH Nové Hra dy: po ří ze ní 2 ks dý cha cí pří stroj Drä ger 77.853 Kč
¡ SDH Nové Hra dy, Údo lí: ne in ves tič ní do ta ce na vý da je

. . . . . . . . . . . . . 25.550 Kč + 45.800 Kč + 11.000 Kč
Rok 2015: 
¡ Měs to Nové Hra dy: re kon struk ce čás ti vstup ní údol ské brá ny 360.000 Kč
¡ SDH Nové Hra dy: na fu ko va cí člun . . . . . . . . . . . 37.335 Kč
¡ SDH Nové Hra dy, Údo lí, By ňov:

ne in ves tič ní do ta ce na vý da je. . . . . . . 16.000,- Kč + 15.225 Kč
¡ SDH Nové Hra dy: elek tro cen trá la . . . . . . . . . . . . 54.962 Kč
¡ KIC Nové Hra dy: Pod po ra ces tov ní ho ru chu, Kul tur ní léto 65.000 Kč
¡ Pod po ra mu zeí a ga le rií: do vy ba ve ní ex po zi ce mu zea, pro pa ga ce 45.000 Kč
¡ Pod po ra po stu po vých pře hlí dek a sou tě ží:

Zvo nek z No vo hrad ských hor . . . . . . . . . . . . . . 30.000 Kč
Rok 2016:
¡ Měs to Nové Hra dy: Jes le - re kon struk ce so ciál ní ho za ří ze ní  260.000 Kč
¡ Měs to Nové Hra dy: fes ti val Svě ce ný . . . . . . . . . . 30.000 Kč
¡ Měs to Nové Hra dy: zá mec ký park pro jek to vá do ku men ta ce 100.000 Kč
¡ Měs to Nové Hra dy: pří měst ský park (Kys lí káč), re vi ta li za ce 200.000 Kč
¡ Měs to Nové Hra dy: cyk lo tra sa Eu ro ve lo . . . . . . . .  67.500 Kč
¡ MŠ Nové Hra dy: her ní prv ky . . . . . . . . . . . . . . 45.000 Kč
¡ SDH Nové Hra dy: po ří ze ní 2 ks dý cha cí pří stroj Drä ger 56.000 Kč
¡ SDH Nové Hra dy: po ří ze ní no vé ho zá sa ho vé ho

au to mo bi lu CAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800.000 Kč
(do ta ce byla od mít nu ta z dů vo du žá dos ti u mi nis ter stva
vnit ra ČR, žá dost bude po dá na opět v roce 2017)
¡ SDH Nové Hra dy, Údo lí, By ňov: ne in ves tič ní do ta ce na vý da je  11.000 Kč
¡ SDH Údo lí: slav nos ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000Kč
¡ Osa da By ňov: ví ce ú če lo vý ob jekt, pro jek to vá do ku men ta ce . 220.000 Kč
¡ Osa da Na ko li ce: re kon struk ce so ciál ní ho za ří ze ní, sál 200.000 Kč
¡ KIC Nové Hra dy: Di vad lo, Vý sta vy Ko že luž na, Ak tiv ní mapa  80.000 Kč
¡ Pod po ra po stu po vých pře hlí dek a sou tě ží: 

Zvo nek z No vo hrad ských hor . . . . . . . . . . . . .  15.000 Kč

Cel kem za ob do bí 2008–2016 = 5.392.637 Kč 
(bez ne vy uži té do ta ce na ná kup zá sa ho vé ho au to mo bi lu CAS
1.800.000 Kč).

2. Pod po ra z Re gi o nál ní ho ope rač ní ho prog ra mu 
Jiho zá pad pro Nové Hra dy:

Rok 2008:
¡ MŠ Nové Hra dy: re kon struk ce . . . . . . . . . . . . 5.401.436 Kč
¡ Měs to Nové Hra dy: in ves ti ce pro roz voj kul tu ry

a kva li ty slu žeb . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.162.057 Kč
Rok 2009:
¡ ZŠ Nové Hra dy: mo der ni za ce bu dov, za tep le ní . . . 5.463.152 Kč
Rok 2011:
¡ Měs to Nové Hra dy: vý stav ba a mo der ni za ce 

míst ních ko mu ni ka cí . . . . . . . . . . . . . . 9.001.500 Kč
Rok 2012:
¡ Měs to Nové Hra dy: ob no va ve řej ných pros tran ství

a zá ze mí pro vol no ča so vé ak ti vi ty oby va tel . . . . 15.338.474 Kč

// re kon struk ce ná městí, re kon struk ce Ku žel na, 
ska te park, her ní prv ky Na vrá ti lo va uli ce a Údolí //
¡ Měs to Nové Hra dy: in ves ti ce pro roz voj kul tu ry,

spo le čen ský a spol ko vý ži vot . . . . . . . . . . . . 15.276.499 Kč
// re kon struk ce Sta tek, ha si čár na Údo lí, sál Na ko li ce //
¡ Měs to Nové Hra dy: vý stav ba a mo der ni za ce míst ních ko mu ni ka cí 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.104.377 Kč
Rok 2014:
¡ Měs to Nové Hra dy: re vi ta li za ce Bu qu o y ské hrob ky a měst ské ho

opev ně ní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.350.068 Kč
Rok 2015:
¡ Měs to Nové Hra dy: vý stav ba a zka pa cit ně ní míst ních ko mu ni ka cí 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.201.030 Kč
// Již ní měs to, ces ta za vo dár nou k rotě //.

Dále do 35. vý zvy Re gi o nál ní ho ope rač ní ho prog ra mu Ji ho zá pad
po da lo měs to Nové Hra dy pro jekt: „Bez peč né ko mu ni ka ce pro Nové
Hra dy“, kte rý ře šil vý stav bu a re kon struk ci míst ních ko mu ni ka cí a
chod ní ků s do ta cí ve výši · · · · · · · · · · · · · · · 11.541.809 Kč;
// vý stav ba a re kon struk ce chod ní ku Vi to raz ská, vý stav ba ob služ né ko -
mu ni ka ce s par ko va cím stá ním U Hrob ky, vý stav ba ko mu ni ka ce a
chod ní ku ZTV Pod Zá mec kým - vě tev D, re kon struk ce ko mu ni ka ce a
chod ní ků v Za hrad ní čtvr ti, re kon struk ce ko mu ni ka ce od Klon daj ku
k Ze vlo vu mlý nu, re kon struk ce chod ní ku od kap le sv. Jana, re kon struk -
ce ko mu ni ka ce a chod ní ku od Ku žel ny ke kři žo vat ce u ho te lu Máj, re -
kon struk ce ko mu ni ka ce Ke sběr né mu dvo ru, re kon struk ce ko mu ni ka ce 
od cel ni ce k lesu na Na ko li ce a re kon struk ce ko mu ni ka ce v Na ko li cích
od toč ny k Tam pi e rům //.

Ten to pro jekt měl z dů vo du dos ta teč ných fi nanč ních pros třed ků
více než 90 % šan ci na při je tí, bo hu žel z dů vo du malé chy by v pro jek tu
ne spl nil po ža do va ná kri té ria při ja tel nos ti a byl z dal ší ho pro ce su ad mi -
nis tra ce vy řa zen.

Cel kem za ob do bí 2008–2016 = 82.298.593 Kč.

Z uve de né ho pře hle du in ves tič ních a ne in ves tič ních akcí je zřej mé,
že pod po ra Ji ho če ské ho kra je na še mu měs tu při pl ně ní kraj ské ho vo -
leb ní ho prog ra mu ji ho če ské so ciál ní de mo kra cie v le tech 2008–2012 a
2012–2016 je více než vý znam ná.

Čle nem kraj ské ho za stu pi tel stva jsem od roku 2012 a ve stej ném
roce jsem byl zvo len čle nem vý bo ru Re gi o nál ní ho ope rač ní ho prog ra -
mu Ji ho zá pad, kte rý schva lu je veš ke ré pro jek ty v jed not li vých vý -
zvách. Mezi za stu pi te li ji ho če ské so ciál ní de mo kra cie pla tí ne psa ná
do ho da pod po ro vat v gran to vé a do tač ní po li ti ce pře de vším malé obce,
je jichž na vý še ní roč ních da ňo vých příj mů po no vém roz dě le ní roz poč -
to vé ho ur če ní daní (RUD) je nej men ší. Do této ka te go rie pat ří i naše
měs to, kte ré je sice vel ké roz lo hou, ale malé poč tem oby va tel. Pro před -
sta vu na vý še ní vý no su z DPH pro Nové Hra dy opro ti roku 2011 je při -
bliž ně 3,5 mi lionu Kč, ale na pří klad v Tr ho vých Svi nech, Bo ro va nech a 
dal ších men ších měs tech je to od ha dem dva krát více.  

Le tos na jaře jsem se roz hodl opět kan di do vat do Za stu pi tel stva Ji -
ho če ské ho kra je a po pří pad ném úspě chu v těch to kraj ských vol bách se
dále po dí let na pok ra čo vá ní roz vo je Ji ho če ské ho kra je, jeho měst a
obcí. Do vo lu ji si vás tím to jako ob čan i jako sou čas ný před sta vi tel měs -
ta Nové Hra dy v nad chá ze jí cích říj no vých kraj ských vol bách po žá dat
o hlas, kte rý umož ní pok ra čo vá ní ově ře né ho prog ra mu ji ho če ské so -
ciál ní de mo kra cie. 

Jo sef Vo cho ska, kan di dát za ji ho če skou ČSSD, mís tos ta ros ta měs ta

Ji ho če ský kraj pro Nové Hra dy
(pok ra čo vá ní ze str. 10)

Jo sef Vo cho ska – no vo hrad ský kan di dát do Za stu pi tel stva Ji ho če ské ho kra je 2016
Blí ží se Kraj ské vol by, kte ré se usku teč ní ve dnech 7.-8.10.2016.

V těch to vol bách opě tov ně kan di du je no vo hrad ský ob čan a mís tos ta -
ros ta měs ta Nové Hra dy Jo sef Vo cho ska. V Za stu pi tel stvu Ji ho če ské ho 
kra je nás za stu pu je od roku 2012 a to za ji ho če skou ČSSD. Před Pe pou
Vo cho skou byl kraj ským za stu pi te lem a rad ním bý va lý sta ros ta No -
vých Hra dů Ing. Fran ti šek Štangl, kte rý v sou čas né době  za stá vá funk -
ci ře di te le Ji ho če ské ho mu zea. Mys lím si osob ně, že post ji ho če ské ho
za stu pi te le je od po věd ným po slá ním a hlavně zastupuje v Kraji naše
město, pro které se snaží získat maximum možného. 

V Radě měs ta Pepa Vo cho ska za stá vá již dru hé vo leb ní ob do bí post
mís tos ta ros ty, kde se sna ží být v rám ci mož nos tí pře de vším dob rým
eko no mem. Oto čil vý sle dek hos po da ře ní do plu su u Tech nic kých slu -
žeb, po stup ně se na ku pu je nová tech ni ka, lep ší se i vzhled měs ta. Stej ně 
se lep ší vý sle dek hos po da ře ní u te pel né ho hos po dář ství, kte ré pro vo zu -

jí Služ by Nové Hra dy s.r.o. Mimo jiné po mohl také ne je nom naší Tě -
lo vý chov né jed no tě, ale i dal ším míst ním spol kům hlav ně změ nou
sys té mu fi nan co vá ní záj mo vých or ga ni za cí měs ta. Pro TJ Nové Hra -
dy při pra vil roz bor čin nos ti a fi nan co vá ní, ji ný mi slo vy nám spo čí tal,
ko lik nás sto jí jed not li vé čin nos ti včet ně spor tov ní haly a na vrh nul
nám zá sad ní kro ky k vy rov na né mu způ so bu hos po da ře ní. Změ ni li
jsme sys tém účet nic tví a byli jsme nu ce ni při kro čit k vel mi úspor ným
a ne zbyt ným opat ře ním, kte rá jsou v sou čas né době pří no sem pro zdej -
ší Tě lo vý chov nou jednotu. 

Jo se fa Vo cho sku znám osob ně a mys lím, že v No vých Hra dech není 
ni kdo, kdo by ho ne znal a to jako po li ti ka, vý bor né ho mu zi kan ta a pře -
de vším dob ré ho člo vě ka. Pro to mu dám v Kraj ských vol bách svůj hlas.
Kdo sou hla sí te s mým člán kem, pod po řte také na še ho kan di dá ta svým
hla sem.                   Ivan Do ro to vič
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Ne wcas tle nás při ví tal ne jen u vjez du do obce,
ale též vla ječ ka mi všech zúčast ně ných zemí,
kte ré zdo bi ly mno ho míst ních domů a ulic

Obec ní dům Ne wcast lu, kde se ode hrá va la hlav ní část kon fe ren ce
K do pra vě mezi ním a ně ko lik ki lo met rů vzdá le ným ho te lem slou ži li tra -
dič ní škol ní au to bu sy

Kris ti na jako zku še ná prů vod ky ně na na šem hra dě prá vě vy prá ví o No -
vých Hra dech. Ho ke jo vý dres s še de sát osmi čkou jako lá kad lo fun gu je

Po do bně jako před dvě ma lety u nás bylo jed no od po led ne vě no vá no
pre zen ta ci měst míst ním oby va te lům

Nové Hra dy ce lé ho svě ta na kon fe ren ci v Ka na dě
Ve dnech od 19. do 23. září se v ka nad ském Ne wcas tle (sou část měs ta Cla rin gto nu v pro vin -

cii On ta rio) usku teč ni la kon fe ren ce Ne wcas tles of the Wo rld 2016, tedy set ká ní měst z ce lé ho
svě ta ne sou cích ná zev Ne wcas tle či v ne an glic ky mlu ví cích ze mích jmé no stej né ho vý zna mu.
Kon fe ren ce se ved le po řa da te lů zúčast ni lo cel kem asi 90 zá stup ců těch to měst: ang lic ký Ne w -
cas tle upon Tyne, ja pon ské Sin shi ro, ně mec ký Ne uburg an der Do nau, dán ský Ny borg, švý -
car ský Ne uchâ tel, lo tyš ský Jaun pils, aus tral ský Ne wcas tle, ji ho af ric ký Ne wcas tle, slo ven ské
Nové Zám ky, ame ric ký Ne wcas tle z In di a ny a New Cas tle z Pen syl vá nie a také ji ho če ské
Nové Hra dy.

 Naše měs to za stu po val sta ros ta Vla di mír Hokr (od 20. 9.) a dále Ro bert Dul fer a Mi chal Ja ro -
lí mek ml., kte ří se před dvě ma lety po dí le li na or ga ni za ci této kon fe ren ce u nás. Tzv. mla dé sek -
ce se dále zúčast ni li stu den ti Gym ná zia Tr ho vé Svi ny On dřej Slíp ka a Kris ti na Kro páč ko vá,
kte ří už rov něž měli zku še nost s kon fe ren cí v roce 2014 a i po celé dva roky byli v kontaktu se
svými vrstevníky z jiných Newcastlů. 

S ohle dem na uzá věr ku říj no vé ho čís la No -
vo hrad ské zpra vo da je nyní za sí lá me pří mo
z Ka na dy ně ko lik fo to gra fií z prů bě hu prv ní ho 
a čás ti dru hé ho dne kon fe ren ce. Po drob něj ší
in for ma ce a dal ší fo to gra fie pak při ne se me po
našem návratu v listopadovém čísle NZ.    

M. Hokr, M. Ja ro lí mek ml.

Spo leč ná fo to gra fie de le gá tů kon fe ren ce
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Kláš ter ní slav nos ti
O ví ken du 17. a 18. září pro běh ly v No vých

Hra dech kláš ter ní slav nos ti. Moc jsme si přá li,
aby vy šlo slu neč né po ča sí, kte ré nás pro vá ze lo i
v pře de šlých dnech a také i v mi nu lých roč ní -
cích. Ale ten to rok se slu níč ko scho va lo a my
jsme si moh li vy zkou šet slav nos ti i v mok ré va -
rian tě.

V so bo tu něco málo po 18 ho di ně jsme moh li
při ví tat v kos te le sv. Pet ra a Pav la pana pro fe so ra
Ja ro sla va Kul ha na, kte rý k nám při jel z Pra hy.
Za čí na li jsme o pár mi nut poz ději, ale mys lím, že
kon cert se oprav du po vedl. Při šlo i více lidí, než
cho dí vá běž ně, z čeho jsme měli ve li kou ra dost.
Pan Kul han na zá věr ješ tě při dal sklad bu od J. A.
Se id la – Lou če ní. Po slu cha či pak vy jád ři li svůj
ob div a díky po tles kem.

V ne dě li ráno úde rem 9 ho di ny jsme za ča li
slav nost ním prů vo dem s Pi e tou. Z kos te la sv.
Pet ra a Pav la jsme šli ko lem bu do vy Re zi den ce a 
ce lé ho ná městí zpát ky do kos te la, kde za ča la
mše sva tá ke cti Pan ny Ma rie Bo lest né. Již tra -
dič ně ne sli so chu Pan ny Ma rie ha si či z No vých
Hra dů a prů vod do pro vá ze la také tra dič ně ka pe -
la z Hei nrich su.

  Mši sva tou ce leb ro val náš ro dák z No vých
Hra dů no vo kněz Mar tin Brá cha. Při svém ká zá -
ní se za mě řil na pos ta vu Pan ny Ma rie a její slo -
va: ,,Udě lej te všech no, co vám řek ne“ (Svat ba
v Káně Ga li lej ské). Za do pro vo du pě vec ké ho
sbo ru z Klo kot na by la mše sva tá ješ tě vět ší ho roz -
mě ru slav nos ti a dů stoj nos ti.

Po skon če ní mše sva té měli lidé mož nost pře -
su nout se do pros tor kláš te ra a kláš ter ní za hra dy.
Bylo mož no ochut nat gri lo va nou klo bá su, bram -
bo rák i gu láš. K na le ze ní bylo i mno ho slad kých
ko lá čů, vaf le a zmrz li na. Kdo měl zá jem ochut nat ze lňač ku nebo pra vý
ovčí sýr, měl k tomu také příležitost.

 Od 11 ho din za ča ly hry pro děti. Z dů vo du deš tě, byly ně kte ré sou -
tě že pře su nu ty do pros tor kláš te ra. Děti, kte ré chtě ly sou tě žit, dos ta ly
ce dul ku se jmé nem, na kte rou sbí ra ly ra zít ka za kaž dou ab sol vo va nou
dis cip lí nu. Za osm ra zí tek si pak moh ly v ob chůd ku ví tě zů vy brat ně ja -
kou pěk nou od mě nu. Na šli se i zdat ní nad šen ci, kte ří ab sol vo va li sou tě -
že dva krát, a pak i od mě na byla dvoj ná sob ná.

  Me zi tím se v re fek tá ři ro ze hrá la de cho vá ka pe la Pod ho ran ka, a tak
jsme si moh li za zpí vat a ně kte ří z nás si i za tan co va li…Byla tady pří -
jem ná at mo sfé ra ne jen díky vý bor né mu jíd lu a pěk né mu zi ce, ale hlav -
ně pro to, že jsme moh li spo leč ně pro žít hez ké chví le s vámi! Ve
14 ho din za ča la v sálu Pan ny Ma rie di va del ní po hád ka O Smo líč ko vi,
kte rá se všem moc lí bi la, ale nej vět ší radost byla vidět na dětech. 

 I přes to, že byla do ce la zima a po pr vé nám pr še lo, v kláš te ře bylo
sly šet smích a ra dost ze vzá jem né ho setkání.

Dě ku je me všem, kte ří se u nás za sta vi li.  Jan ka Ju ri go vá
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SOPTÍCI in for mu jí
Vá že ní ob ča né No vých Hra dů, zdá se to být ne mož né, ale pod -

zim (ales poň ka len dář ně) na stal a jako kaž dým ro kem vr cho lí pří -
pra vy na pod zim ní kolo hry Pla men, kte ré se koná dne 22. říj na
ve Třeb či. Naši SOPTÍCI peč li vě opa ku jí již stan dard ní po stu py, ale 
také zís ká va jí nové do ved nos ti (změ na směr nic – vý uko vé ho ma te -
riá lu – pro hru Pla men s plat nos tí od 1. 9. 2016). Do pod zim ní ho
kola plá nu je me ob sa dit dvě druž stva (tři hlíd ky). Dob rou zprá vou je
také pří chod no vé ho SOPTÍKA do na še ho sbo ru. I přes ča so vý pres
jsme si s na ši mi SOPTÍKY na šli čas a nav ští vi li Mu ze um v No vých
Hra dech. Pro hlíd ka byla sou kro má, a tak měli naši SOPTÍCI mož nost 
klást otáz ku za otáz kou a do zví dat se nové in for ma ce o svém měs tě a
také o his to rii Dob ro vol ných Ha si čů na No vých Hra dech (což byl
hlav ní účel naší náv ště vy). Po ce lou dobu pro hlíd ky jsme po zor ně po -
slou cha li vý klad od pana sta ros ty měs ta No vých Hra dů Mgr. Vla di -
mí ra Hok ra a pana Ji ří ho Pl cha st. Ješ tě jed nou DĚKUJEME …

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

Ukon če ní sou těž ní se zó ny 2016 – druž stvo ŽENY SDH Údo lí
Le toš ní sou těž ní se zó nu jsme za ča li ješ tě

pod SDH N. Hra dy ob vo do vou sou tě ží v Hra -
ni cích, dal ší v By ňo vě „O po hár sta ros ty měs -
ta“. Poté jsme celé druž stvo pře šli pod SDH
Údo lí a naše prv ní sou těž byla „Me mo ri ál
Údol ských ha si čů“. Dal ší sou těž byla “Me -
mo ri ál F. Til pa v H. Strop ni ci“, dále sou těž
ve Dvo rech nad Luž ni cí a pos led ní sou těž
„Me mo ri ál za klá da jí cích čle nů“ v Žáře. 

Tím to dě ku ji člen kám druž stva za pří klad -
ný pří stup a vý ko ny jak při ná cvi cích, tak při
sou tě žích. Vel ký dík též Údol ským ha si čům
za po moc při ná cvi cích i soutěžích. 

Foto a vi dea bu dou na webu
http://zenysdh-udoli.4fan.cz

Za druž stvo ŽENY Údo lí, tre nér St. Pa pou šek st.

V rám ci pro jek tu
„Vy ba ve ní MŠ Nové Hra dy učeb ní mi po můc ka mi

a škol ní za hra dy her ní mi prv ky“
z gran to vé ho prog ra mu Ji ho če ské ho kra je

„Pod po ra škol ství“ byly po ří ze ny a pře dá ny na za čát ku
škol ní ho roku sta veb ni ce LEGA dě tem z MŠ.

http://zenysdh-udoli.4fan.cz
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Prv ní škol ní den
Nový škol ní rok za há ji lo 210 žáků

1. – 9. tříd ZŠ Nové Hra dy. Slav nost ní -
ho za há je ní se doč ka lo ve čtvr tek 1. září
32 prv ňáč ků. Tříd ní mi uči te li I.A a I.B
jsou Mgr. Vác lav Pá vek a Mgr. Alena
Štajnerová. 

Prv ňáč ky, je jich ro di če a pra ro di če
uví ta li před sta vi te lé měs ta Mgr. Vla di mír 
Hokr, Ing. La di sla va Bár to vá (1. mís to -
starost ka) i zá stup ci ve de ní ško ly Mgr.
Ka rel Kří ha, ře di tel ško ly, Mgr. Jana Što -
ro vá, DiS. (ZŘŠ), dále Mgr. Ka te ři na
Ma re šo vá (vý chov ná po rad ky ně) a Bo -
hu mi la Vo chos ko vá (ve dou cí vy cho va -
tel ka škol ní dru ži ny). 

Děti byly od váž né, tr pě li vé, ne bá ly
se od po ví dat. Rov něž byly pře kva pe né
z množ ství dár ků, kte ré na ně če ka ly
prv ní vy učo va cí den. Dary pos ky tl Ji -
ho če ský kraj, Hit rá dio Fak tor, ba líč ky
slad kos tí vě no va la paní Mar ti na Kour ko -
vá, jed na tel ka spo leč nos ti Emil ka s. r. o.
Vel mi dě ku je me.

Všem žá kům pře je me úspěš ný škol -
ní rok 2016/2017.

Mgr. Jana Što ro vá, DiS.

tří da 1.A

tří da 1.B

Pos led ní prv ní škol ní den če kal i na žáky 9. tříd Při ví tá ní prv ňáč ků před sta vi te li měs ta a zá stup ci ZŠ

Žáci 5.–9. tříd před bu do vou II. stup ně ZŠ

4.A

Ka ma rá di kaž dým cou lem
V pá tek 2. září jsme si udě la li v naší tří dě Den ka ma rá dů. (Do

této „akce“ se za po ji ly i dal ší tří dy naší ško ly.) Na růz ných hrách
jsme si ově ři li, jací jsme ka ma rá di a zda li  se přes prázd ni ny ješ tě
více upev ni ly a vy lep ši ly naše vzta hy ve tří dě. A mů že me s hr dos tí
pro hlá sit, že jsme par ta na správ ném mís tě. Je sice prav da, že kaž dý
ne mu sí být všem stej ně sym pa tic ký, ale když půj de, jak se říká, do
tu hé ho, víme, že kaž dý z nás se může spo leh nout na toho dru hé ho. 

Bě hem pá teč ní ho do po led ne jsme dos ta li za úkol na psat na lís tek
pa pí ru jed no ho na še ho nej lep ší ho ka ma rá da a zdů vod nit, proč je zrov -
na on tím nej lep ším. Pak jsme moh li ozna čit všech ny naše dal ší ka ma -
rá dy a na ko nec na psat jmé no nej mé ně ob lí be né ho spo lu žá ka, po kud
tedy ně ja ký ta ko vý je, a opět zdů vod nit proč. Mu sí me při znat, že vět ši -
na z nás uved la, že nej mé ně ob lí be ný ka ma rád v naší tří dě vů bec není.
A když paní uči tel ka vy hod no ti la všech ny naše líst ky, vy šlo nám, že
u nás není ni kdo, kdo by zůs tal stra nou!!!! Jsme pros tě je den tým!!! 

Dal ším úko lem, kte rý nás moc ba vil, bylo, aby kaž dý z nás na -
psal všem os tat ním něco hez ké ho. Za po ji la se i paní uči tel ka, kte rá
kaž dé mu také na psa la pár slov. Vý sled kem na še ho psa ní byl pak
osob ní do pis pro kaž dé ho, plný pěk ných vět, sym bo lů a ob ráz ků,
kte rý jsme si od ne sli domů. A víte, co na tom bylo to nej lep ší? Ujis -
tit se, že v naší tří dě je 16 li di ček, kte rým ne jste lho stej ní.

Až ně kdy bude ven ku pr šet, zkus te si tře ba ta ko vý do pis na psat
doma. Uvi dí te, že dos tat list plný vy zná ní, přá tel ství a lás ky po hla dí
po duši a za hře je u sr díč ka.

ka ma rá di ze IV. A a paní uči tel ka Ma rie Ro lín ko vá
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Sbo ro vý zpěv na ZŠ zno vu otev řen
Ó 7. 9. 2016

… z prv ní zkouš ky dět ské ho pě vec ké ho sbo ru Fer ma ta
Za čí ná me pou ze v je de nác ti člen né se sta vě, přes to se do ce lo roč ní
čin nos ti pus tí me s pl ným na sa ze ním. Bo hu žel zá jem žáků o ne po -
vin ný před mět sbo ro vé ho zpě vu na II. stup ni klesl, pře de vším v řa -
dách 8. a 9. roč ní ku.

Ó 9. 9. 2016
… z prv ní zkouš ky dět ské ho pě vec ké ho sbo ru
No vo hrad ský zvoneček
O sbo ro vé zpí vá ní na I. stup ni je stá le zá jem. V le toš ním škol ním
roce se do No vo hrad ské ho zvo neč ku při hlá si lo 20 žáků. Do kon ce
ve sbo ru pok ra ču jí s mlad ší mi spo lu žá ky i jeho bý va lí ab sol ven ti,
což je vel mi po tě šu jí cí. Naše řady po sí li ly i tři prv ňač ky. Od prv ní
vy učo va cí ho di ny jsme se za mě ři li na pří pra vu re per to á rů pro nad -
chá ze jí cí kon cer ty. Snad se již brzy usly ší me. 

Mgr. Jana Što ro vá, DiS.

DPS Fer ma taDPS No vo hrad ský zvo ne ček

7.A

9.A

9.A

Dru hý škol ní den
Dru hý škol ní den – pá tek 2. září – strá -

vi li žáci se svý mi tříd ní mi uči te li. Ten to
den byl z řad pe da go gů, a vě ří me i žáků,
při jat po zi tiv ně a v hod no ce ní pre zen to -
ván klad ně.

Mno hé prá ce byly sa mo zřej mě vě no -
vá ny ne zbyt né tříd ní sa mo sprá vě, tj. vol bě 
„funk cí“ v ko lek ti vech tříd, opě tov né mu
se zná me ní se se škol ním řá dem, pra vid ly
cho vá ní a pros pě chu. Po zor nost byla vě -
no vá na i tes tům bez peč nos ti, po žár ní
ochra ny a prv ní po mo ci. Žáci 8. a 9. tříd
ne vy ne cha li in for ma ce k vol bě po vo lá ní. 

Na po řa du dne byly i růz né vě do most ní 
hry a sou tě že – ma te ma tic ké, vše obec -
ných zna los tí, či z čes ké ho ja zy ka. Děti
pře mýš le ly nad ma te ma tic ký mi hla vo la -
my, ta jen ka mi, há dan ka mi, za hrá ly si
slov ní fot bal apod., např. tří da IV.B se za -
po ji la ve vy mýš le ní spo leč né po hád ky. 

V 1. tří dách vo li li pe da go go vé také
hry na se zná me ní. Po mo cí po sí la né ho
míč ku, kdy děti sedí v krouž ku, se do zví -
da jí, jak se můj spo lu žák jme nu je, co má můj ka ma rád / ka ma rád ka rád / ráda atd.

Mnoh de si děti spo leč ně vy tvá ře ly pra vid la své tří dy, kte rá se bu dou sna žit res pek to vat po
celý škol ní rok.  

Vel ká po zor nost byla za mě ře na na hry od krý va jí cí vzta hy mezi spo lu žá ky. Tříd ní uči te lé
spo lu pra co va li s me to dič kou pre ven ce Mgr. Ště pán kou Ha nu so vou a pře de vším vý chov nou po -
rad ky ní Mgr. Ka te ři nou Ma re šo vou. 

Více na http://www.zsnh.cz/                                                             Mgr. Jana Što ro vá, DiS.

9.A

6.A

9.A

http://www.zsnh.cz/
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Sport Ro ad show 2016
Spor tov ní ak ti vi ta če ka la v pá tek 9. září 2016 na žáky 3. a 4. roč ní ků, ti

za stu po va li naši ško lu za I. stu peň, a na žáky 8. a 9. roč ní ků za II. stu peň. 
Jed na lo se o ma lou škol ní olym pi á du, kte ré se účast ni li žáci zá klad -

ních škol z ob las ti No vo hrad ska i Bo ro van ska na po zvá ní or ga ni zá to ra
akce – sta ros ty měs ta No vých Hradů Mgr. Vladimíra Hokra.

Akce se usku teč ni la v do po led ních ho di nách v are á lu Tě lo vý chov né 
jed no ty Nové Hra dy na fot ba lo vém hřiš ti. Akci pod po ři li sta ros to vé
obcí, ře di te lé zúčast ně ných škol a Mik ro re gi on Sdru že ní Růže. Děti si
moh ly vy zkou šet ně kte ré olym pij ské dis cip lí ny a do plň ko vé ak ti vi ty.
Z dis cip lín se na bí ze ly: ves lař ské tre na že ry, skok vy so ký, bo xer ský tre -
na žer, cyklotrenažery, závody v běhu, kop na rychlost a přesnost apod. 

Naši žáci 8. a 9. roč ní ků uspě li ve fot ba lo vém mi ni tur na ji, když ob -
sa di li 2. mís to a zís ka li pohár. 

Ob do ba této akce pro běh la dne 3. 9. 2016 na no vo hrad ském ná městí 
pro ve řej nost.      Mgr. Jana Što ro vá, DiS.

Ex kur ze do Čes kých Bu dě jo vic
Na  úte rý  20. září 2016  si tří dy  II.A  a  III.A  na plá no va ly ex kur zi do na še ho kraj ské ho měs ta

– do  Čes kých Bu dě jo vic. Na  náv ště vu  Ma lé ho di vad la se všich ni moc tě ši li a také si prog ram
s pís nič ka mi pana Uh lí ře uži li. Po kul tur ním zá žit ku jsme se pro šli cen trem ko lem ná městí k Pla -
ne tá riu, kde  jsme sle do va li ve li ce za jí ma vý vý klad  o hvěz dách a pla ne tách.
Mno hé do ta zy a otáz ky na toto téma svěd čí o tom, že si dal ší informace o vesmíru můžeme
probrat i na hodinách prvouky.

Žáci z II.A  a III.A, Mgr. Jana To máš ko vá, Mgr. Len ka Kní žo vá
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Náv ště va vý sta vy
Naše tří da se 8. září při šla do ga le rie Ko že -

luž na po dí vat  na vý sta vu fo to gra fií  „Po hle dy 
srd cem“. My jsme  si krás ná fota pro hléd li, ale 
za jí ma lo nás, co vše může ta ko vá fo to gra fie 
za chy tit – de tail, pří ro du, stro my, oso by…
a vše ko lem nás. Také si všich ni moh li  na fo -
to gra fy za hrát a kaž dý za chy til něco ji né ho.
Z fo to gra fií si uděláme výstavu ve třídě. Bylo
to moc fajn!

Žáci II.A + Mgr. Jana To máš ko vá

Šne ci jdou do svě ta
aneb září máme za se bou

Tak nám to utek lo mno hem rych le ji, než
by chom chtě li. Než jsme se ohléd li, byly pryč
prázd ni ny a už tu máme za čá tek říj na a pod zi -
mu. Září pro běh lo ve zna me ní se zna mo vá ní
se. Při šli nám noví prv ňáč ko vé, změ ni la se
nám pro voz ní doba, za čí ná me se učit spous tu
no vých věcí. Za há ji li jsme prá ci v krouž cích a
le toš ní ce lo roč ní hru s ná zvem „Hle dá ní krá le
stro mů“. Bě hem prázd nin se nám na ro di lo
mno ho ma lých šneč ků, ti vy ra zi li do svých no -
vých do mo vů a se zna mu jí se se svý mi no vý mi 
pá níč ky. Pro to že jich máme oprav du hod ně,
na bí zí me je i vám. Po kud máte zá jem o ne ná -
roč né ho do má cí ho maz líč ka, při jďte si pro něj
k nám do škol ní dru ži ny. Sta čí pouze malé
akvárium, lignocel jako podestýlku a už je
z vás šťastný chovatel afrických šneků.

A co nás čeká v le toš ním škol ním roce? Sa -
mo zřej mě mno ho her, sou tě ží a za jí ma vých
akcí. Bu de me hle dat toho pra vé ho krá le stro -
mů. Ať už to bude dub, buk nebo jiný list na tý
či jeh lič na tý strom, jis tě se nám po ve de vy brat
ten nej. Tak že jestli se chce te za po jit s dět mi
nebo sami, vy foť te v na šem oko lí strom, o kte -
rém si mys lí te, že je to prá vě on. Po šle te nám fo -
to gra fii na e-mail klouzajicislunicko@email.cz
a my ho za řa dí me do naší evi den ce. Dě ku je me
a mož ná již v příš tím vy dá ní vám před sta ví me
prv ní kan di dá ty na na še ho krá le stro mů. 

Škol ní dru ži na N. Hra dy

Adam Strej ček 1.B

Bára Čí čo lo vá 4.A

ŠD INFORMUJE

.A 3á vo re čuKl oi kN

mailto:klouzajicislunicko@email.cz


říjen 2016 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 19

De ni sa Ti chov ská 2.A

Fi lip Strej ček 1.B

Fran ti šek Král 1.B

.A 3á v loai z bo HanaJ

Luc ka Sý ko ro vá 1.B

A.4 ý nreČ jo valS

Viky Jan so vá 3.A

Lau ra Vol fo vá 2.A

.A 1á nre Č ilai gbA
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V rám ci Léta s ky ta rou pro bí ha ly den ně zkouš ky or ches tru pod ve de ním 
Mgr. Iri ny Hrom ko vé. Zá vě reč ný kon cert or ches tru v ta neč ním sále kul -
tur ní ho domu byl hoj ně nav ští ven ve řej nos tí. 

Ohléd nu tí za lé tem, aneb ZUŠ ka o prázd ni nách ne spí
Zá klad ní umě lec ká ško la F. Pi šin ge ra,

Tr ho vé Svi ny po řá da la o prázd ni nách pro -
jek ty růz ných cha rak te rů. V čer ven ci pro běhl 
1. roč ník Pří měst ské ho tá bo ra. 28 dětí pro -
ži lo tý den se 7 lek to ry a 2 ve dou cí mi. 

Akce pod ná zvem „Pu to vá ní ča sem“ měla
ve li ce pes trý prog ram od pra vě ku až po sou -
čas nost v po do bě ma lo vá ní, tan ce, hu deb ní
tvořivosti a her. 

V čer ven ci se také usku teč nil Me zi ná rod -
ní ky ta ro vý fes ti val – Léto s ky ta rou. Naše
po zvá ní při ja li ky ta ris té Lu bo mír Bra bec, Lu -
káš Som mer a man že lé Kraj čo vi. Kon cer ty,
na kte rých uměl ci před ved li sou čas né i his to -
ric ké ná stro je, se ko na ly v tr ho vos vi nen ském
kos te le Na ne be vze tí Pan ny Ma rie. 

Ve řej nost si moh la vy slech nout be se dy
o stav bě ky tar s pa nem Ing. Vác la vem Hor ny -
chem a jeho žá kem z krá lo véh ra dec ké Střed ní
umě lec kop rů mys lo vé ško ly hu deb ních ná stro -
jů a ná byt ku. Pro žáky byly ve li ce pří nos né in -
for ma ce tý ka jí cí se vý bě ru ná stro je. 

V srp nu pro bí hal ve Stát ním hra dě v No -
vých Hra dech již 10. roč ník smyč co vých Me -
zi ná rod ních hu deb ních kur zů, kte ré ho se
účast ni lo 33 stu den tů z ČR i za hra ni čí. Za ha -
jo va cí kon cert pat řil lek to rům. V le toš ním
roce již tra dič ně vy učo va li hře na hous le
Dana Vla cho vá (Praž ská kon zer va toř) a
Leoš Če pic ký (AMU Pra ha), hře na vio lon -
cel lo Re na ta Straš ryb ko vá (Praž ská kon zer -
va toř), stu den ty vio ly a or chestr vedl Jiří
Rich ter (Gym ná zi um a Hu deb ní ško la hl.
měs ta Pra hy). V rám ci Me zi ná rod ních hu deb -
ních kur zů pro běh ly 4 kon cer ty v No vých Hra -
dech a 1 vy stou pe ní ve Schwar zen ber ské
hrob ce v Tře bo ni. Za kla vír ní spo lu prá ci dě -
ku je me Doc. Věře Lan ge ro vé, Ale ši Vít ko vi a
Vi lé mu Val kou no vi.

Jmé nem ZUŠ bych ráda po dě ko va la všem
spon zo rům a part ne rům, kte ří na naše pro jek ty 
při spě li. Vá ží me si ja ké ko liv pod po ry, kte rá je
pro nás dal ší mo ti va cí v ob las ti vzdělávání a
výchovy. 

Za ZUŠ F. Pi šin ge ra, Tr ho vé Svi ny
Mi cha e la Kut ha no vá

1. roč ník Pří měst ské ho tá bo ra

Me zi ná rod ní ky ta ro vý fes ti val – Léto s ky ta rou

Be se da o stav bě ky tar

Me zi ná rod ní hu deb ní kur zy
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Set ká ní de cho vých hu deb
na no vo hrad ském ná městí
PODĚKOVÁNÍ !

Vá že ní příz niv ci de cho vé hud by,
prv ní so bo tu v září jsme se set ka li na ná městí v No vých Hra dech, kde 

vám vy hrá va ly a zpí va ly ka pe ly Da li bor ka, Bob rů van ka a Ji ho če ská
Pod ho ran ka. Při této pří le ži tos ti jsme za vzpo mí na li na na še ho ka ma rá da 
Ji ří ho Svo bo du. Chtěl bych tou to ces tou po dě ko vat všem, kte ří se po dí -
le li na pří pra vě a usku teč ně ní to ho to set ká ní. Zvlášt ní po dě ko vá ní pat ří
paní Ja ro lím ko vé z KIC, kte rá se uja la mu zi kan tů z Da li bor ky a ně ko li -
ka mu zi kan tů z Ji ho če ské Pod ho ran ky. Ti to tiž do No vých Hra dů za ví ta -
li již v do po led ních ho di nách a paní Ja ro lím ko vá pro ně při pra vi la ve li ce 
pěk nou ko men to va nou pro hlíd ku míst ní ho
mu zea, ko že luž ny, ko vár ny a pro ved la je his -
to ric kou čás tí měs ta. Sa mo zřej mě největ ší
dík pat ří vám všem zúčast ně ným a po slu cha -
čům, kte ří jste v době od 17.00 do 21.30 ho -
din vy tvo ři li na ná městí pro všech ny ka pe ly
tak krásnou a pří jem nou at mo sfé ru, ve kte ré se 
nám muzi kan tům ve li ce dob ře hrá lo a zpí va lo. 
Ješ tě jed nou moc dě ku je me.

Za všech ny mu zi kan ty Ja ro slav Brá cha

Bob rů van ka se zpí va jí cím  ka pel ní kem

Bob rů van ka z Vy so či nyDa li bor ka z Ma rián ských Láz ní

Fo to gra fie s ta tín kem a bý va lým zpě vá kem
Pod ho ran ky v ru kách Ji ří ho Svo bo dy ml.

Pod ho ran ka

Pře dá vá ní vel ké fo to gra fie od Pod ho ran ky

S Pod ho ran kou si za zpí val i Pa vel Hei din ger
a Jiří Svo bo da ml.

Ta nec s Pod ho ran kou

Vzpo míná ní na Ji ří ho Svo bo du

Zpě vá ci Da li bor ky

Vzpo mí ná ní pa mět ní ků
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No vo hrad ské pod zim ní slav nos ti Vi lé ma  z Lan dštej na

 Kul tu ra in for mu je a dě ku je
Let ní kul tur ní se zo na je za námi a já bych ráda udě la la ješ tě ma lou

re ka pi tu la ci pro naše věr né čte ná ře. Sou vi sí to to tiž i s tím, že chci „hro -
mad ně“ po dě ko vat za nej růz něj ší spo lu prá ci, po moc a pod po ru. Tak že
pro za po mět li vé je nom při po me nu, vy svět lím, zdů raz ním, za co je tře -
ba dě ko vat, že nic není jen tak… 

Fes ti val Ji ho če ské Nové Hra dy s Ja ro sla vem Svě ce ným
Le tos máme za se bou už čtvr tý roč ník hu deb ní ho pro jek tu „No vo -

hrad ská hu deb ní tri lo gie“, kte rý zval na kon cer ty na zdej ších kul tur ních 
pa mát kách. Tri lo gie měla vždy re per to ár slo že ný adek vát ně k tomu,
kde se kon cer ty po řá da ly a jak sou vi se ly s na ším měs tem a his to rií.
A v le toš ním roce se po da ři lo tuto na bíd ku roz ší řit ješ tě o hu deb ní fes ti -
val pod umě lec kým ve de ním Ja ro sla va Svě ce né ho. Krás ná zá le ži tost i
zku še nost jak pro po řa da te le, tak sa mo zřej mě pro po slu cha če. Kon cert
v kos te le na Dob ré Vodě byl sku teč ně úžas ným zá žit kem. 

Po dě ko vá ní tedy pat ří všem in sti tu cím a li dem, jenž se na ce lém fes -
ti va lu po dí le li a vy šli vstříc nové hu deb ní zá le ži tos ti. 

Kon cert TRIa Jana Spá le né ho
a ná sled né vy dá ní CD Ter či no milé údo lí

Dal ší úžas ná hu deb ní udá lost se sta la na
stře do vě ké tvr zi Cuk nštejn, ze kte ré (po nás
všech) zůs tal no sič s mu zi kou, s at mo sfé rou i
s na ším po tles kem. A vě řím, že tuto mi mo řád -
nost ne za zna me na li je nom mi lov ní ci blu es a
fan do vé Jana Spá le né ho, ale tře ba i přá te lé Ter -
či na údo lí, kte rým je údo lí stej ně milé jako
panu Spá le né mu. Mi mo cho dem exis ten ci CD
ur či tě za zna me na li i kor zu jí cí lidé po Vác lav -
ském ná městí, ne boť v pro dej ně hu deb nin Bon -
ton lan du stál ně ko lik dní vel ký ban ner jako
upou táv ka na zmi ňo va né CD. 

Po dě ko vá ní pat ří tedy všem, kte ří vy tvo ři li tu ne o pa ko va tel nou at -
mo sfé ru kon cer tu a že dali vznik nout ně če mu, co nás jis tým způ so bem
pře sa hu je.  

Set ká ní de cho vých hu deb
Do třetice vše ho hu deb ní ho ješ tě zmí ním zá ři jo vé Set ká ní de cho vých

hu deb, kte ré mělo vel mi sil ný lid ský roz měr, kte rým bylo to, že si mu zi -
kan ti za vzpo mí na li na své ho zpě vá ka a ka ma rá da, kte rý ze mřel před de se ti 
lety. Že to vzpo mí ná ní bylo cit li vé, ale přes to ne úpl ně smut né, že všech ny
ka pe ly hrá ly co to šlo, že se všech no dělo v pří jem né a přá tel ské at mo sfé ře.

Dě ku ji tedy hlav ně Pod ho ran ce a hos tu jí cím de chov kám, že to tak
hez ky „daly“ a že Měs to N. Hra dy tuto akci za řa di lo do akcí s oce ně ním 
Obec přá tel ská celému městu. 

Di vad la pro děti s do pro vod ným prog ra mem
Let ní di vad la pro děti už ně ko lik let ne od mys li tel ně pat ří do kul tur ní 

na bíd ky no vo hrad ské ho KICu. K těm le toš ním jsme ješ tě při da li tzv.
„do pro vod né prog ra my“, aby děti ješ tě víc vi dě ly, poz na ly a uží va ly.
Pro mne osob ně bylo nej hez čím zá žit kem „Bás nič ko vá ní“ s dět mi, pro -
to že jsem si to mohla „užívat“ sama na vlastní kůži.  

Dou fám, že se náš zá měr po vedl, a tak dě ku ji za všech na set ká ní při
di va del ních pro duk cích a dě ku ji za měst nan cům TSM N. Hra dy za po -
moc se „sta vě ním a bou rá ním di va del ních pr ken“ co zna me na jí no vo -
hrad ský svět.

Ga le rie Ko že luž na 
V čer ven co vé Ko že luž ně se nám le tos váž ně dve ře „ne trh ly“ díky

vý sta vě dře vě ných hra ček a v srp nu to ne by lo o nic míň. To se na víc
vůně z Ko že luž ny ne sla až za práh vstup ních dve ří. Let ní náv štěv nost
ga le rie byla za tím nej vět ší, co se kdy „spočítalo“.

Dě ku ji tedy všem „do zo rům“ u vý stav a při čin nos tech, kte ré v Kož -
le už ně byly, za las ka vé a tr pě li vé cho vá ní k náv štěv ní kům a za vy tvo ře -
ní pěk né galerijní atmosféry.

A jed no hro mad né po dě ko vá ní všem přá te lům, dob ro vol ní kům, ko -
le gy ním a ko le gům a in sti tu cím za veš ke rou spo lu prá ci a pod po ru. Dě -
ku ji vel mi  ře di tel ce a za měst nan cům TSM Nové Hra dy za skvě lou
spo lu prá ci při za jiš ťo vá ní tech nic kých pod mí nek při ak cích, kte rých
bylo le tos oprav du ne má lo a po moc to byla ur či tě ne po stra da tel ná. 

K. Ja ro lím ko vá

Ó Pá tek 28. říj na – Dět ská pro hlíd ka hra du s hra běn kou Te re zií
– v 10.35 ho din
Sou čás tí pro hlíd ky je střel ba z dět ské kuše, kaž dý pla tí cí dět ský
účast ník si vy ra zí vlast ní pa mět ní min ci hra du. Vhod né pro děti od
4 do 10 let. 
Vstup né: děti 70 Kč, do spě lí 80 Kč, se ni o ři 55 Kč
Re zer va ce nut ná: tel.: 386 362 135, no veh ra dy@npu.cz

Ó Pá tek 28. říj na – Oživ lé dě ji ny hra du Nové Hra dy
– od 17 ho din
Ne tra dič ní hra né pro hlíd ky hra du Nové Hra dy za pří tom nos ti vý -
znam ných i bez vý znam ných pos tav z bo ha té no vo hrad ské his to rie.
Od Vi lé ma z Lan dštej na až do roku 1945. V do pro vo du prů vod ců
v kos tý mech, noč ní šer míř ské vy stou pe ní, hud ba i živé ob ra zy na
dru hou. Čas né ter mí ny pro hlí dek jsou vhod né pro děti.
Pro hlíd ky po 30 mi nu tách. 
Re zer va ce nut ná: tel: 386 362 135, no veh ra dy@npu.cz

Ó So bo ta 29. říj na – Slav nos ti Vi lé ma z Lan dštej na
– od 10.30 ho din do 15.30 (za čá tek od po led ní ho blo ku ve 13.30 ho din)
Vi lém z Lan dštej na, ma ji tel mno ha pan ství včet ně No vých Hra dů,
nej vyš ší pur kra bí praž ský a blíz ký rád ce mla dé ho krá le Kar la IV.,
vdá vá svo ji dce ru Anež ku a oče ká vá pří jezd pa nov ní ka a také svůj
osud. 
Sva teb ní mum raj, pří jezd krá le, ry tíř ský tur naj, mu zi kan ti, so kol -
ník,  ta neč ni ce, kej klíř, di vad lo. Ve vol ných chví lích hry a sou tě že
pro pá ža ta, pa no še a mla dé dámy, raž ba No vo hrad ské ho stří br ňá -
ku, jar ma reč ní ci a ko čov ný krč mář.
Účin ku je Sku pi na his to ric ké ho šer mu Vít kov ci a je jich hos té.
Vstup né: plné 80 Kč, sní že né 55 Kč, ro din né 215 Kč. Sou čás tí
vstup né ho je pro hlíd ka 1., nebo 2. pro hlíd ko vé tra sy hra du zdar ma
ve sta no ve ných ter mí nech.

Po drob ný prog ram www.hrad-novehrady.eu
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Pro dlou že ná vý sta va 
S vý sta vou fo to gra fií Ma ruš ky Krá lo vé a Evy Něm co vé jsem se 

lou či la oprav du moc ne ra da. Dě la lo mi vel mi dob ře být v je jich
„foto-světě“, kte rý ale vlast ně není ne re ál ný. Stro my, lidé, zví řa ta,
děti, de tai ly, kra ji na, si tu a ce… Což je na tom to nej úžas něj ší, že se
to hle děje všu de ko lem nás. Vlast ně se sta čí je nom dob ře dí vat ko -
lem sebe a vní mat. Ma ruš ce a Evě se  všech na ta krá sa po da ři la za -
zna me nat a vlo žit k tomu  ješ tě něco je jich oso bi té ho, pů vab né ho,
me lan cho lic ké ho, lid ské ho,…

A jak vý sta vu vní ma li náv štěv ní ci ga le rie? Na bí zím je -
nom ně ko lik po stře hů, kte ré se sobě hod ně po do ba ly.

Moc krás né, díky za úžas ný zá ži tek.

Ani ne ví te, jak do ká že te ob ráz ky po tě šit.

Jako fo to graf oce ňu ji u této vý sta vy způ sob in sta la ce a jed no du -
chost, ná pa di tost i uklid ňu jí cí té ma ta fo to gra fií.

Milé au to rky, děv ča ta, dě ku je me moc krát za Vaše foto-dokumentace
Krá sy svě ta ko lem nás! Vní má me svět po do bně. Ať se Vám daří, ať
vám činí tvor ba stá le ra dost! 

Milé Ženy! Mám krás né po ci ty a plno na dě je, že svět je vel mi bo ha tý 
a země že umí od po čí vat, od mě ňo vat, pro bou zet i pro vo ko vat k ži vo -
tu v ra dos ti, las ka vos ti - mi los ti – lás ce…to je ta ko vá krá sa, že jste
na po je ny! …po řád fun gu je ko lo běh…také pře ji mno ho ra dos tí.

I já dě ku ji za zá ži tek, kte rý mne vedl k in spi ra ci pro na psá ní ně ko li -
ka bás ni ček, a do vo lu ji si o jed nu po dě lit s vámi.   K.  Ja ro lím ko vá

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

 „To máš Hřiv náč – gra fi ka a mal ba“
…má rád ži vot a spo leč nost,

v níž se stá vá spí še po zo ro va te lem a ob čas ným
glo sá to rem. Jako sa mouk se do pra co vá val ke své mu

ne za mě ni tel né mu vý ra zu po ma lu, avšak ur put ně,
ne ru šen mód ní mi krát ko do bý mi tren dy. 

Do mě dě ných de sek vy rý vá s ne ví da nou tr pě li vos tí
lid ské fi gu ry vý hrad ně pos ta vy žen.

Let mý di vák jeho čer no bí lých gra fic kých lis tů v nich bude
jis tě spat řo vat akty v rea lis tic kých, po ně kud tra dič ních

zá zna mech…  Ra dan Wág ner

Ver ni sáž se usku teč ní v so bo tu
15. 10. 2016 od 14 hod.

Vý sta va po tr vá do 13. 11. 2016 
čtvr tek–ne dě le, 10.00–16.00 hod.

Do pro vod ný prog ram k vý sta vě „Sto py v li no ry tu“
bude ur če ný pro žáky Zá klad ní ško ly N. Hra dy na zá kla dě

před cho zí do mlu vy na KIC N. Hra dy.
A stej ně tak náv štěv ní ci ga le rie si bu dou moci vy zkou šet

tech ni ku li no ry tu ve vy bra ných ter mí nech uve de ných
u vstu pu do Ko že luž ny.

Dal ší in for ma ce na KIC N. Hra dy, K. Ja ro lím ko vá,
tel.: 386 362 195, 602 150 208, www.kicnovehrady.cz

Až dív ka
Až všech no po hra be
Až všech no po ko sí
Až domů od ve ze
Až ro sou oro sí

Až lis tí do zá ří
Až kvě ty do vo ní
Až co pan do ros te
Až naj de sta ve ní

Až jed nou do hléd ne
kam hla vu otá čí
Až oči uvi dí
proč svět se pro tá čí…

Dopro vod ný prog ram vý sta vy – „Plný au to bus“ na za hra dě u Ko že luž ny

Do pro vod ný prog ram vý sta vy,
foto nafo til On dřej

Do pro vod ný prog ram vý sta vy,
foto na fo ti la Lu cie

http://www.kicnovehrady.cz
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In for ma ce
z měst ské kni hov ny
K týd nu kni ho ven v říj nu při pra vi la Měst ská kni hov na Nové Hra dy
ně ko lik akcí pro ve řej nost:
¡ Pon dě lí 3. 10. 2016, v 19 ho din v Kulturně-spolkovém domě 

Před náš ka PhDr. Věry Ku bo vé – Ka rel IV. – král mi lo va ný
a ctě ný. Sr deč ně zve me ši ro kou ve řej nost.
¡ Úte rý 4. 10. 2016, 10 ho din – Ka rel IV. – král mi lo va ný a ctě ný

pro star ší žáky ZŠ, Kulturně-spolkový dům.
¡ Úte rý 4. 10. 2016, 14 – 16 ho din – Po hád ko vé čte ní pro men ší

děti, kni hov na.
¡ Čtvr tek 6. 10. 2016, 14 – 16 ho din Ško lác ké čte ní, kni hov na.
¡ Stře da 12. 10. 2016, v 17 ho din – Be se da s au tor ským čte ním

se spi so va tel kou Blan kou Hoš ko vou, Kulturně-spolkový dům. 
Ví tá ni bu dou všich ni do spě lí.
¡ Čtvr tek 20. 10. 2016, do po led ne – Be se da s au tor ským čte ním

se spi so va te lem Ja nem Opat ři lem, au to rem Kap ří ka Met lí ka
– pro žáč ky 1. stup ně ZŠ.

V po lo vi ně lis to pa du plá nu je me opět Den poe zie. Uví tá me spo lu prá ci
s ama tér ský mi bás ní ky z řad do spě lých i dětí. Kon krét ní in for ma ce při -
ne se me v příš tím NZ.

Ke dni pro dět skou kni hu se škol ní děti mo hou 21. 11. do po led ne tě -
šit na LiS tO Vá Ní Lu ká še Hej lí ka – „di va del ní před sta ve ní s kni hou
v ruce“, pro mlad ší ško lá ky to bude Ko mi sař Vr ťap ka, pro ty star ší Stra -
ka v říši En tro pie.

V so bo tu 26. lis to pa du bude v kni hov ně Den otev ře ných dve ří
a Pro dej ní vý sta va no vých knih, kte ré bude mož no ku po vat až do
21. pro sin ce.

D. Cí sa řo vá, kni hov ni ce

Okén ko do kni hov ny
Vo ňa vé (na)dě le ní / Blan ka Hoš ko vá
Ve Vo ňa vém (na)dě le ní se set ká vá me s ty pic kou obě tí bos sin gu, že -
nou, kte rá po mno ha le tech opouš tí za měst ná ní, pro to že dál ne mů že
sná šet ata ky své ho nad ří ze né ho.

Hor ko do má cí ho krbu / Blan ka Hoš ko vá
Mar ti na pro ži la dět ství v dět ském do mo vě, a když se jed no ho dne
set ká se svým bu dou cím man že lem, spá lí mos ty, opus tí za měst ná ní
a ode jde s ním do no vé ho domu v ji ném měs tě, aby s nad še ním a
plná lás ky roz dmý chá va la “tep lo do má cí ho krbu.”

Už je tady zas / Ti mur Ver mes
Co by se sta lo, kdy by se v sou čas ném Ber lí ně náh le pro bral z pa de -
sá ti le té ho spán ku Adolf Hit ler? Kni ha, jež to zjiš ťu je, má být va ru jí -
cí, mra zi vou sa ti rou.

Jak za bít ci vi li za ci / Ben ja min Ku ras
Prv ní ver ze této kni hy vzni ka la na sa mém po čát ku 21. sto le tí. V té
době za čal pád zá pad ní ci vi li za ce na bí rat do té doby ne před sta vi -
tel né tem po. To se ovšem ne ustá le zrych lu je, a tak se ani ne dba lý a
po vrch ní sle do va tel už ne mů že ubrá nit oba vám, že v Ev ro pě se
schy lu je k po li tic ké, kul tur ní, du chov ní a fy zic ké ka ta stro fě ka ta -
klyz ma tic kých roz mě rů, srov na tel né s pá dem zá pad ní Řím ské říše a
o ti síc let poz ději vý chod ní By zan ce, kte ré ve svých mi lé ni ích tvo ři -
ly vr cho ly ci vi li zač ních snah lid stva.
U obou za nik lých ci vi li za cí při spěl k je jich pádu pod vněj ší mi
úto ky také vnitř ní kul tur ní, mo rál ní a po li tic ký ko laps. Ten dnes
pro bí há té měř pod le stej né šab lo ny v obou dě dic kých ci vi li za -
cích, ji miž jsou Zá pad a Rus ko. Tato kníž ka se v roz ší ře ném po -
hle du po kou ší pro bu dit všech ny, jimž na pře ži tí ci vi li za ce zá le ží,
a při mět je k pře mýš le ní, jak je jí mu zá ni ku za brá nit. Po kud je to
ješ tě mož né.

Pos led ní na dě je ci vi li za ce / Ben ja min Ku ras
Kni ha na va zu je na bes tsel ler Jak za bít ci vi li za ci. Do ku men tu je dobu 
od pře lo mo vých udá los tí his to ric ké imig rač ní vlny léta 2015 a na bí -
zí hlub ší vhled do pří čin a ko ře nů se be vra žed né má nie zá pad ní ci vi -
li za ce.

Ulič ka han by. Le to pi sy krá lov ské ko mo ry / Vlas ti mil Von druš ka
Krá lov ský pí sař Jiří Adam z Dob ro ní na se v době mlá dí znal s že -
nou, kte rá se poz ději vy pra co va la na ma ji tel ku jed no ho z nej lu -
xus něj ších ne věs tin ců na Sta rém Měs tě praž ském. Kdy si mu
po moh la a nyní pot ře bu je po moc sama. Pří mo v je jím domě to tiž
kdo si za vraž dil zá mož né ho šlech ti ce, vliv né ho čle na krá lov ské -
ho dvo ra...

Ci zin ka / Dia na Ga bal don
Je rok 1945 a ar mád ní zdra vot ní ses tra Cla i re Ran dal lo vá při jíž dí se
svým mu žem Fran kem na skot ský ven kov, aby tu pro ži li své dru hé
lí bán ky. Po klid ná skot ská ves ni ce se jeví jako ide ál ní mís to pro vzá -
jem né sblí že ní a jaro láká k vý le tům do ro man tic ké a po věs tmi a
mýty opře de né kra ji ny. Cla i re ob je ví me ga li tic kou stav bu. Dotk ne
se jed no ho z men hi rů a pak se to sta ne. Ve změ ti zvu ků a ne urči tých
před stav se pře ne se o dvě stě let zpát ky…

Ke ra mic ká díl na Kána
zve k tvo ře ní v pros to rách nově vzni ka jí cí ho

ko mu nit ní ho domu – ved le zdra vot ní ho stře di ska.

Úte rý – do spě lí – od 17.30 do 19.00 hod.
Stře da – děti – od 16.00 do 18.00 hod.

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

Při jďte si vy ro bit vlast no ruč ní dá rek, vy zkou šet jak se točí
na hrn číř ském kru hu nebo vy mo de lo vat své ho an dě la.

Za ke ra mic kou díl nu Kána or ga ni zu je a na do ta zy od po ví
Lud mi la Mac ko vá 728 116 044 
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Let ní tu ris tic ká se zó na 2016 aneb malé ohléd nu tí íč ka řů
Dru hou květ no vou ne dě li jsme, jak už to

bývá tra di cí, spo leč ně s na ši mi ko le gy z okol -
ních měst otev ře li let ní tu ris tic kou se zo nu, a to 
v rám ci zá bav ně – poz ná va cí sou tě že No vo -
hrad ské Olym pRio. Dle na šich sta tis tic kých
úda jů, již v květ nu naše in for mač ní cen trum
nav ští vi la víc jak ti sí cov ka náv štěv ní ků. Nej -
vět ší po čet jsme za zna me na li sa mo zřej mě
v čer ven ci (cca 5 000 náv štěv ní ků) a v srp nu
(5 500 náv štěv ní ků). V cel ko vém srov ná ní, co
se poč tu týká, naše in for mač ní cen trum nav ští -
vi lo od květ na do září o cca 1 500 náv štěv ní ků
více než mi nu lý rok.  Jed na lo se o náv štěv ní -
ky, kte ří zde byli po pr vé, někteří podruhé od
začátku letošního roku ale i tací, kteří zde
nebyli několik desítek let. 

Le toš ní tu ris tic ké se zo ně po ča sí přá lo, bylo 
ide ál ní jak na kou pá ní, tak na kolo i pěší túry
do No vo hrad ských hor. Nej ví ce se lidé pta li na 
cyk lo tra sy, pro hlíd ky na hra dě, na ces tu do
Ter či na údo lí, na Bu qu o y skou hrob ku a Skan -
zen, kde je mož né se vy kou pat a na to, kde je
automat na parkovné. 

I v le toš ní tu ris tic ké se zó ně jsme se sna ži li
co nej ví ce li dem zpřís tup nit „měst ské“ ob jek -

ty, tedy Bu qu o y skou hrob ku, No vo hrad ské
mu ze um, Skan zen a také Ko že luž nu, kde se
ko na lo spous ty krásných výstav a aktivit. 

Po zi tiv ně vní ma né bylo i zpřís tup ně ní pod -
krov ní věže na hra dě s vy hlíd kou na měs to a
po řá dá ní  dět ské pro hlíd ky s hra běn kou Te re -
zií, což ved lo zřej mě i k vel ké návštěvnosti
hradu. 

Náv štěv ní ci ob di vo va li ne jen naše pa mát -
ky, ale i čis té měs to a krás nou kra ji nu. Vel ký
zá jem byl i o pro jekt „Elek tro ko la pro se ni o -
ry“ (i pro ne se ni o ry), lidé byli rádi za níz ké
ceny půj čov né ho a z mož nos ti si pro jet No vo -
hrad ské hory s po mo cí mo tůr ku byli náv štěv -
ní ci do slo va nad še ni. Chvá lu jsme sly še li i na
půj čov nu elek tros kút rů, kte rou zpros třed ko -
vá va la no vohrad ská Ko vár na. 

Náv štěv ní ci na še ho měs ta ne by li na opak
spokojeni s tu ris tic kým zna če ním a kva li tou
ně kte rých cyk lo tras (např. špat ná kva li ta zna -
če né cyk lo tra sy č. 34 v úse ku mezi hra nič ním
pře cho dem Pyh rab ruck a Čes ký mi Ve le ni ce -
mi). Náv štěv ní ky mr ze la i ne pří stup nost tvr -
ze Cuk nštejn v Ter či ně údo lí i ne pří stup nost
na še ho zám ku. Nej ví ce však byli lidé zkla -

má ni z ně kte ré míst ní na bíd ky gas tro no mic -
kých slu žeb. 

Le toš ní se zó na, dle mého uvá že ní, byla
opět pří jem ná jako vlo ni. Náv štěv ní ci in for -
mač ní ho cen tra byli i přes ně kte ré ne do stat ky
míst ních slu žeb spo ko je ni, byli milí…co více
si pra cov ni ce in for mač ní ho centra může přát? 

S chlad něj ším po ča sím při chá zí ob do bí,
kdy se opět při pra vu je me na ve le tr hy ces tov -
ní ho ru chu, při pra vu je me pro pa gač ní ma te riá -
ly, no vin ky a „vy lep šo vá ky“ pro naše budoucí 
i stávající zákazníky. 

Za no vo hrad ské „íčko“ M. T. Ko lá řo vá

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:
¡ 1. a 8. 10. – Fil mma ke ři – Malé di vad lo, ČB
¡ 12. 10. – Ka rel, táta vlas ti – Malé di vad lo, ČB
¡ 15. 10. – Ra do va no vy ra do ván ky – Malé di vad lo, ČB
¡ 16. 10. – Rum cajs lou pež ní kem – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 22. 10. – Je ží šek Su per star – Malé di vad lo, ČB
¡ 23. 10. – O lí ných stra šid lech – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 29. 10. – Eti ke ta pro síg ry – Malé di vad lo, ČB

Otá či vé hle diš tě Čes ký Krum lov 2017:
¡ 1. 7. – 9. 9. 2017 – Pták Oh ni vák a li šák Zor ro (po hád ka pro ce lou ro di nu)
¡ 7. – 24. 6. 2017 – Pes bas ker vi ll ský
¡ 28. 6. – 9. 7. – De ka me ron (ko me die)
¡ 14. – 22. 7. – Tru ba dúr (ope ra)
¡ 26. – 30. 7. – Val mont (ba let)
¡ 2. – 6. 8. – Pří ho dy liš ky Bys trouš ky (ope ra)
¡ 9. – 13. 8. – Ru sal ka (ope ra)
¡ 16. 8. – 3. 9. – Ženy Jin dři cha VIII. (ko me die)

Di va del ní před sta ve ní:
¡ 1. a 22. 10. – Dám ský krej čí – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 3. 10. – Pryč z Mul lin ga ru – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 4. 10. – Sou bor né di vad lo Wil li a ma Sha kes pe a ra ve 120 mi nu tách 

– Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 6., 7. a 27. 10. – Pří le ži tost dělá zlo dě je – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 8. 10. – Kre ut ze ro va so ná ta – Stu di o vá scé na Na Půdě, ČB
¡ 11. 10. – Job In ter views – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 11. 10. – Lis to vá ní: Fak tor mer de – Malé di vad lo, ČB
¡ 13. a 26. 10. – Za vo lej te Je e ve se – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 15. 10. – Po ker face – Stu di o vá scé na Na Půdě, ČB
¡ 17. 10. – Po víd ky – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 18. 10. – Sa tur nin – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 18. a 26. 10. – Zpí vá ní v deš ti – DK Met ro pol, ČB
¡ 19. 10. – Muž sed mi ses ter – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 19. 10. – Ani za mi lion – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 20. 10. – Je úchvat ná! – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 20. 10. – Le do vá země (mu zi kál) – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 21. 10. – Ba let ní gala #1 – DK Met ro pol, ČB
¡ 21. a 29. 10. – Sha kes pe a re v Hol ly wo o du – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 22. 10. – Země úsmě vů – DK Met ro pol, ČB
¡ 25. 10. – Hol ka nebo kluk – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 27. 10. – Při sám bůh! – Stu di o vá scé na Na Půdě, ČB

¡ 29. a 31. 10. – Dítě a kouz la – DK Met ro pol, ČB
¡ 29. 10. – Do ko na lá svat ba – Di vad lo U Kap lič ky, ČB

Kon cer ty, fes ti va ly, zá bav né po řa dy,
ko men to va né pro hlíd ky:
¡ 5., 12., 19. a 26. 10. – Di va del ní pro hlíd ka Bu dě jo vic ké ho Bud va ru, ČB
¡ 6. 10. – Be se da s Ive tou Touš lo vou – DK Met ro pol, ČB
¡ 6. 10. – Mi chal Pro kop a Fra mus Five:

be ne fič ní kon cert pro Hos pic sv. Jana N. Ne uman na – DK Met ro pol, ČB
¡ 11. 10. – JF: Za kaž dým ro hem je jes kyň ka – Kos tel sv. Anny, ČB
¡ 14. 10. – Ayn sley Lis ter Band (GB) – KD Sla vie, ČB
¡ 19. 10. – Hra diš ťan a J. Pav li ca – DK Met ro pol, ČB
¡ 19. 10. – Fe lix Hol zmann: Vče ra, dnes a zít ra – CKS Na Sto já ka, ČB
¡ 19. 10. – Zpí vám, tedy jsem – Stu di o vá scé na Na Půdě, ČB
¡ 20. 10. – J.A.R. – Es ka la ce dob ra 2016 – Café Klub Sla vie, ČB
¡ 21. 10. – 7. kon cert k poc tě sv. Hu ber ta; Ji ho češ tí tru ba či 

– Kos tel sv. Anny, ČB
¡ 21. 10. – The Pri mi ti ves Group – Mu sic Bar Vel bloud, ČB
¡ 22. 10. – Keks a Ji ho če ská fil har mo nie – DK Met ro pol, ČB
¡ 27. 10. – JF: Trio Cla vio – Kos tel sv. Anny, ČB
¡ 28. 10. – Len ny – Café Klub Sla vie, ČB
¡ 10. 11. – Ji ho če ská fil har mo nie & Jean Mül ler – DK Met ro pol, ČB
¡ 11. 11. – Sto zví řat – Café Klub Sla vie, ČB
¡ 17. 11. – 10. 12. – Pek lo má nie – Kláš ter Bo ro va ny
¡ 23. 11. – Vá noč ní hvěz dy 2016 (Hron, Csá ko vá, Dra ho kou pil,…) 

– DK Met ro pol, ČB
¡ 26. 11. – Dvoj kon cert: Kha lif „Wa i lin“ Wal ter + Laco Dec zi a Ce lu la NY

– KD Sla vie, ČB
¡ 26. 11. – Ed die Sto i low: Ju pi ter Tour 2016 – Hu deb ní klub K2, ČB
¡ 26. 11. – Vo xel & Po káč – CKS Na Sto já ka, ČB
¡ 29. 11. – Na ro ze ni no vý dvoj kon cert: R. Dra goun, Z. Vřeš ťál & Ne řež

– Kos tel sv. Anny, ČB
¡ 30. 11. – Mi nus 123 Mi nut – KD Sla vie, ČB
¡ 2. 12. – UDG + Se bas ti an – Hu deb ní klub K2, ČB
¡ 11. 12. – Pos led ní re ci tál Mar ty Ku bi šo vé – DK Met ro pol, ČB
¡ 12. – 14. 12. – Ne zma ři – vá noč ní kon cert s JF – Kos tel sv. Anny, ČB

Sport:
¡ 5. 10. – SK Dy na mo x SFC Opa va – Stře lec ký os trov, ČB
¡ 12. 10. – SK Dy na mo x AC Spar ta Pra ha (MOL Cup) – Stře lec ký os trov, ČB
¡ 21. 10. – SK Dy na mo x 1. SK Pros tě jov – Stře lec ký os trov, ČB
¡ 11. 11. – SK Dy na mo x FC Vik to ria Žiž kov – Stře lec ký os trov, ČB

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

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

http://www.cbsystem.cz
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VÝZVA KE SPOLUPRÁCI
pří pra vy stol ní ho ka len dá ře na rok 2017

Opět se ob ra cím na všech ny zá stup ce spol ků, záj mo vých or ga ni -
za cí, škol a dal ších sub jek tů, kte ří chys ta jí a plá nu jí kul tur ní, spo le -
čen ské nebo spor tov ní akce pro ve řej nost v na šem měs tě a v osa dách,
a tím to je žá dám o za slá ní pod kla dů do stol ní ho ka len dá ře na rok
2017 (uveď te pro sím: da tum a ná zev akce, po řa da tel skou or ga ni za -
ci, pří pad ně elek tro nic ky do dej te fo to gra fii k dané akci z le toš ní ho
roku). Ter mí ny akcí pro rok 2017 pro sím na hlas te v Kul tur ním a in -
for mač ním cen tru Nové Hra dy nej poz dě ji do 7. lis to pa du 2016!

Tak též žá dá me všech ny pod ni ka tel ské sub jek ty, živ nost ní ky,
spol ky,… kte ří jsou uve de ni v se zna mu kon tak tů, (ale i sub jek ty na
kte ré jsme mož ná za po mně li), aby své kon tak ty (ve svém záj mu)
pře kon tro lo va li, pří pad ně do pl ni li. Ten to pře hled slou ží všem oby -
va te lům na še ho měs ta a osad a pou ze ak tu ál ní a bez chyb né in for -
ma ce jsou pro nás všech ny uži teč né.

Pře dem všem dě ku ji za ocho tu a spo lu prá ci. 
Jit ka Dus pi vo vá

Kon takt: Kul tur ní a in for mač ní cen trum Nové Hra dy,
nám. Re pub li ky 46 (pří ze mí rad ni ce), tel.: 386 362 195,
e-mail: infoc@novehrady.cz

Pod zim ní mu zej ní před náš ka
Proč byl skla da tel Vác lav Jan To má šek před 200 lety

v No vých Hra dech?

Proč ho Jiří Fran ti šek Au gust Bu qu oy
pla til jako dvor ní ho skla da te le?

Ja kou hud bu sklá dal a co ovliv nil?
Od po vě di na tyto otáz ky dos ta ne te od PhDr. Mar ké ty Ka bel ko vé 

na prv ní pod zim ní mu zej ní před ná šce spo je né s pro mí tá ním za jí ma -
vých do ku men tů, ob ráz ků, fo to gra fií.

PhDr. Mar ké ta Ka bel ko vá pra cu je v Čes kém mu zeu hud by Pra -
ha a už ně ko lik let se vě nu je prá vě bá dá ní a hle dá ní ma te riá lů vzta -
hu jí cích se k ži vo tu a dílu to ho to (ne)za po me nu té ho hu deb ní ho
skla da te le. Vel mi zá sad ním způ so bem do ži vo ta To máš ka za sáhl
hra bě  Jiří Fran ti šek Au gust Bu qu oy, kte rý ho i fi nanč ně a ma te riál -
ně pod po ro val. Le tos je to 200 let, kdy To má šek Nové Hra dy nav ští -
vil po pr vé.

Při před ná šce usly ší te také hu deb ní ukáz ky z díla V. J. To máš ka
a dozví te se o na va zu jí cích kul tur ních a kon cert ních ak ti vi tách,
na pří klad „Novoh rad ské hu deb ní tri lo gie“.

Před náš ka se koná 27. 10. 2016 od 18 hod.
v sále Kulturně-spolkového domu.

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

Road Show (ne jen) na ná městí
Prv ní zá ři jo vou so bo tu jsme na ná městí za ži li kou sek po-olympijské 

ná la dy. Vel ké logo „Již ní Če chy olym pij ské 2016“ na ta bu li na ná městí
nás zva lo vy zkou šet si ně ko lik olym pij ských dis cip lín, mezi kte rý mi
byl na pří klad skok vy so ký, hod kou lí či ves lo vá ní.  Ale bylo také mož -
né vy zkou šet si ja kou máte rych lost kopu či sílu úde ru a po rov nat své
vý ko ny se svě to vý mi šam pi ó ny. 

Tuto na bíd ku vy uži lo ne má lo dětí i do spě lých,  spor tov ní ná la da
byla moc fajn, no a ně kte ří si na ná městí jen tak po le no ši li v le hát kách
či na „vá le cích pyt lích“… Stej né dis cip lí ny si o ně ko lik dní poz ději vy -
zkou še li a uži li žáci zá klad ních škol na še ho re gi o nu, a to na fot ba lo vém 
hřiš ti v na šem měs tě. Akci zpros třed ko val sta ros ta měs ta, ve kte rém se
spor to vec pros tě ne za pře, a při spor tov ním zá po le ní škol vzal na sebe i
„roli tělocvikáře-moderátora“ a všechny rozhýbal…

K. Ja ro lím ko vá

mailto:infoc@novehrady.cz
http://www.kicnovehrady.cz
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Kap li ce zve v před sti hu

6. lis to pa du, ne dě le od 19.00 ho din

ŽENA ZA PULTEM
Jiří Lá bus a Ol dřich Ka i ser ve čty řech ro lích v re žii Da vi da
Dráb ka v ko me dii, kte rá je tak ší le ná, že to mož ná jed nou
může být prav da! Je vo leb ní ví kend. Ji ři na, pro da vač ka

v ma lém ko lo ni á lu, věří, že to ko neč ně do pad ne
a ko mu nis té vy hra jí. Již dlou ho se učí, jak se řek nou čín sky
roh lí ky a vla šák, pro to že chce sta čit čín ským ob chod ní kům, 

kte ří při jdou, až se roz je de ob chod s vý cho dem…

Kul tur ní dům Kap li ce
Před pro dej od 30.9.  Vstup 350/300 Kč

Spe cia li zo va ná or ga ni za ce ČZS
spo lu s Ji ho če ským mu ze em

vás zve na

VÝSTAVU CHRYZANTÉM
a OVOCE A ZELENINY

Su ché vaz by
Po ra den ská čin nost
Ve dnech 22.–23. 10. 2016

od 9 do 16 ho din
na tvr zi Žum berk

Na za ret, stře di sko DM CČSH, Žiž ko vo nám 1, 373 12 Bo ro va ny

vy pi su je me vý bě ro vé ří ze ní na po zi ci 
So ciál ní pra cov ník (pra cov ni ce) / ko or di ná tor/-ka

pra cov ní ků v so ciál ních služ bách
úva zek: 35 h/tý den s mož nos tí zvý še ní

na plný úva zek v roce 2017, nás tup: lis to pad 2016
Po drob nos ti Vám rádi sdě lí me osob ně na výše uve de né

ad re se, ma i lem na nazaretdilna@centrum.cz nebo te le fo nic ky.

Při hláš ky za sí lej te do 20. říj na 2016.
Kon takt: Mgr. M. Ver bo on Fi li po vá, tel.: 603 175 004

mailto:nazaretdilna@centrum.cz
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NOVOHRADSKÝ ZPRAVODAJ JAKO MĚSÍČNÍK VYDÁVÁ MĚSTO NOVÉ HRADY
Re gis tro vá no Mi nis ter stvem kul tu ry ČR pod reg. Č. MK ČR E 10892. Ad re sa re dak ce: 373 33 Nové Hra dy, nám. Re pub li ky 46,
tel-fax-zázn: 386 362 117, 386 362 195, e-mail: zpra vo daj@no veh ra dy.cz. Čle no vé re dak ce: Kvě ta Ja ro lím ko vá, Jit ka Dus pi vo vá,
Drahomíra Cí sa řo vá. Saz ba a tisk: JAVA Tře boň. Vy chá zí také na in ter ne tu, www.no veh ra dy.cz a www.kic no veh ra dy.cz. Uve řej ně né 
pří spěv ky ne mu se jí vy jad řo vat sta no vis ko re dak ce nebo MěÚ. Uzá věr ka příš tí ho čís la je 19.10.2016, vy jde 4.11.2016. Ná klad 500 ks.

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

GEODETICKÁ  KANCELÁŘ
www.gkl-ledenice.cz

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

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

řád ko vá in zer ce

¡ Kou pím nebo pro naj mu ga ráž v No vých Hra dech.
Tel.: 604 368 012.

¡ 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

In for ma ce o no vém au to bu su 
TJ Nové Hra dy

Tě lo vý chov ná jed no ta Nové Hra dy v mě sí ci červ nu pro da la sta rý
au to bus, kte rý do této doby po uží va la a to pře váž ně z dů vo du, že au to -
bus již ne spl ňo val pro vo zu schop né pod mín ky. Za ča li jsme tedy jed nat
se spon zo rem a to ge ne rál ním ře di te lem Mo to ru Ji kov a.s. Ing. Mi ro -
sla vem Dvo řá kem, od kte ré ho jsme měli před cho zí au to bus jako spon -
zor ský dar.

Ing. Mi ro slav Dvo řák vy jed nal pro naši TJ nové pod mín ky se spo -
leč nos tí Bo he mia Hyd rau lic a.s., kte rá pro vo zu je pří le ži tost nou au to -
bu so vou do pra vu. Tato do ho da je sjed ná na za stej ných pod mí nek, za
ja kých jej pro vo zo va la TJ do sou čas né doby, tedy 30 Kč za uje tý ki lo -
metr a u dětí, se ni o rů a del ších vý le tů ne bu de úč to vá na če ka cí doba, ji -
nak bude tato če ka cí doba úč to vá na ve výši 40 Kč za 30 mi nut. Jako
spon zor ský dar bu dou mít spor tov ci TJ Nové Hra dy pře pra vu ke spor -
tov ním klá ním zdar ma. Tím to by chom rádi po dě ko va li ge ne rál ní mu
ře di te li Ing. Dvo řá ko vi a spo leč nos ti Bo he mia Hyd rau lic a.s. za pro je -
ve nou podporu.

K po pi su au to bu su ješ tě do dá vám, že se jed ná o zá jez do vý typ, tov. 
Zn. SOR LH 12, vy ba ve ný ká vo va rem, led ni cí, DVD se dvě ma mo ni -
to ry, kli ma ti za cí, s poč tem míst 51 včet ně ři di če. Ješ tě jed no upo zor -
ně ní na zá věr, před kaž dou jíz dou pro sím po šle te ob jed náv ku na
pře pra vu a to vol nou for mou, kte rou ad re suj te na ad re su Bo he mia
Hyd rau lic a.s., Kněž skod vor ská 2277/26, 378 04 Čes ké Bu dě jo vi ce
(si ma cek.lu bos@bo he mi a hyd rau lic.cz) a tuto za šle te i na můj ema il:
dorotovic.i@seznam.cz. Tato ob jed náv ka bude vy tisk nu ta a pod le pra -
vi del bude při ces tě ulo že na v au to bu su. Tě ší me se na dal ší zá jez dy a
dou fá me, že vás jako pře prav ci ne zkla me me.  

Za TJ Nové Hra dy Ivan Do ro to vič

Po dě ko vá ní
Dne 10. 9. 2016 pro běhl v No vých Hra dech te ni so vý tur naj, kte -

ré ho se zúčast ni li ne jen míst ní ama tér ští spor tov ci, ale i z oko lí No -
vých Hra dů. Rád bych tou to ces tou po dě ko val panu Ja ro lím ko vi a
všem or ga ni zá to rům, kte ří se po dí le li na pří pra vě to ho to spor tov -
ní ho klá ní včet ně spon zo rů. Není mno ho akcí, kte ré se vy zna ču jí
bo jov nou, ale zá ro veň ve li ce přá tel skou at mo sfé rou, kde ne chy bí
hu mor ani vzá jem né „HECOVÁNÍ“, bez ohle du na vý sle dek. Ne -
zbý vá než bla ho přát ví tě zům, ale zá ro veň všem, kte ří se zúčast ni li
so bot ní ho zá po le ní a vě řit, že ta ko vých „PŘÁTELSKÝCH“ tur na jů
ne jen v te ni se bude více.  

Zá ro veň bych tou to ces tou chtěl po dě ko vat ro di ně Do lan ských a
je jich ka ma rá dům, kte ří vy tvo ři li dě tem dne 24. 9. 2016 hez ké so -
bot ní od po led ne. Dět ský den v dě tech pro bu dil sou těž ní ho du cha.
Slad ká od mě na za skvě lé vý ko ny če ka la na kaž dé ho z nich. I bez
„pla ce né ho“ skákacího hradu, zde byla skvělá nálada.  

Všem bych chtěl ješ tě jed nou po dě ko vat.              Ro man Rou le

VALNÁ HROMADA
TJ NOVÉ HRADY

POZVÁNKA
Tě lo vý chov ná jed no ta Nové Hra dy

zve své čle ny na Val nou hro ma du TJ, kte rá se usku teč ní
v pá tek dne 7. 10. 2016 od 18.00 hod.

v res tau ra ci U La dí ka (bý va lá U Vác la va).

Jed ná se o Val nou hro ma du, kde bude zvo len
nový vý bor TJ na dal ší čtyř le té ob do bí.

Za vý bor TJ Ivan Do ro to vič

OZNÁMENÍ
Po li kli ni ka Tr ho vé Svi ny – or di na ce Gy ne ko lo gie

bude v době 12.–31. 10. 2016
z dů vo du re kon struk ce or di nač ních pros tor uzav ře na.

Akut ní  pří pa dy přij me Ne moc ni ce Čes ké Bu dě jo vi ce.

mailto:dorotovic.i@seznam.cz

