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Pevný bod velikonoční
Už hodně hodně dlouho nám každý roční cyklus nabízí dva „pevné“ body – Vánoce a Veliko-

noce. Jsou to dva svátky, které respektujeme, celkem dobrovolně je bereme na vědomí a těšíme
se na ně. A to ať už jsme věřící, nevěřící či věřící čemukoli. Vánoce i Velikonoce jsou stále ještě
platnou hodnotou, kterou cítíme jako přínos, mají svá jasná pravidla a smyl, něco při nich proží-
váme opravdového, něco důležitého si z nich „bereme“ pro sebe. Máme se v nich čeho chytit.
Na rozdíl od všech dalších událostí a šílených civilizačních zmatků, které jsme si na sebe ušili,
od všech přesložitých složitostí, vládnutí nevládnutí, zmatečních zákonů a pravidel. Noviny, te-
levize, rádia či internetové zpravodajství, tam všude je toho tolik k „poznání“, tolik k dozvědění
se, až se z toho točí hlava dokola. A čemu vlastně věřit? Asi bych to řekla co nejjednodušeji – ne-
věřte tomu co vidíte, nevěřte tomu co slyšíte, věřte tomu co cítíte.

Krásné a prosté svátky jarní přeje všem K. Jarolímková

Pozvánky na duben
2.4. Velikonoční koncert žáků ZUŠ

5.–9.4. Velikonoce na hradě

7.4. Divadlo „Na salaši draci jsou“

7.–9.4. Velikonoce na kovárně
a v Koželužně

7.–8.4. Velikonoční koulení o ceny

13.–14.4. Poznávací výlet
po Novohradsku

14.4. Hledání jara

15.4. Neděle Božího Milosrdenství

18.4. R. Fojtíček (saxofon)
a D. Wiesner (klavír)

20.–21.4. Memoriál Josefa Machutky

21.4. Den Země

26.4. Zábavný pořad se Z. Troškou
a J. Suchánkem

27.4. Koncert Kerez a Orel pro děti ZŠ

27.–28.4. Mezipodnikový turnaj
O Pohár starosty Města Nové Hrady

30.4. Zdobení Máje a Čarodějnění v MŠ

30.4. Čarodějnický průvod městem

30.4. Májka v Byňově

Další ročník taneční soutěže Novohradská číše se „výjimečně“ nekonal o Velikonocích, takže ta-
nečníci tentokrát neodjížděli s pomlázkami, ale věřím, že určitě s příjemnými soutěžními zážitky.

(více uvnitř čísla). K.J. (foto P. Hnilička)

V letošním roce se poprvé uskutečnil v Koželužně týdenní „jarně-prá-
zdninový“ klub pro děti. Byl tak dalším rozšířením nabídky na využití
volného času pro novohradské  děti.                 (více uvnitř čísla). K.J.
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Zápis z 45. schůze městské rady
ze dne 13.2.2012

� 1. Kontrola usnesení z 43. a 44. rady
města
Rada bere bez připomínek na vědomí kontro-
lu usnesení z 43. a 44. jednání rady města.

� 2. Žádost o změnu nájemníka
Rada bere na vědomí změnu nájemníka
v městském bytě č. 2, Byňov čp. 68.
(Rada obdržela od Ústavu nanobilogie a
strukturní biologie, se sídlem Zámek 136,
Nové Hrady žádost o změnu nájemníka od
1.2.2012 v městském bytě č. 2, Byňov čp. 68.)

� 3. Řadové garáže Jižní Město
Rada bere na vědomí informaci místostaros-
ty Bc. Vochosky o přípravě stavby řadových
garáží v lokalitě Jižní Město a pověřuje mís-
tostarostu Bc. Vochosku dalším jednáním.
(Místostarosta Bc. Vochoska informoval radu
o přípravách na projektové dokumentaci a
systému výstavby třech bloků garáží v loka-
litě Jižní Město. Stavba garáží bude rozdě-
lena dle zájmu občanů do 3 etap /rok 2012 -
2014/. Výstavba 1. Etapy /20 garáží/ se
předpokládá v roce 2012.)

� 4. Pracovní skupina Programu
regenerace MPZ Nové Hrady
Rada bere na vědomí informaci o jednání
pracovní skupiny Programu regenerace
MPZ Nové Hrady dne 15.2.2012 a doplňuje
pracovní skupinu o Ing. Alenou Raabovou.

� 5. Zpráva o posouzení a hodnocení
nabídek
Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek v rámci výběrového
řízení na akci "Obnova vodovodní sítě" a
schvaluje dodavatele společnost Radouň-
ská vodohospodářská společnost, a.s. Horní
Skrýchov, která předložila nejlepší nabídku.
Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Nabídku předložily tři společnosti s tím, že
nejvýhodnější předložila Radouňská vodo-
hospodářská společnost, a.s. Horní Skrý-
chov.)

� 6. Požadavky MŠ na materiální
vybavení v roce 2012
Rada bere na vědomí požadavek ředitelky
MŠ N. Hrady na materiální vybavení školky
v roce 2012.

� 7. Návrh omezení provozu a uzavření
MŠ Nové Hrady
Rada bere na vědomí omezení provozu a
uzavření Mateřské školy Nové Hrady v době
pololetních, jarních, velikonočních a letních
prázdnin.
(Rada obdržela od ředitelky MŠ N. Hrady
návrh na omezení provozu a uzavření MŠ
N. Hrady v době pololetních prázdnin
3.2.2012, jarních prázdnin 12.-18.3.2012 a
velikonočních prázdnin 5. a 6.4.2012 na
jednu třídu MŠ. Tentýž prázdninový provoz
bude po celou dobu letních prázdnin, z toho
od 23.7. - 5.8.2012, úplné uzavření.)

� 8. Žádost o poskytnutí příspěvku na
dopravu
Rada bere na vědomí žádost MŠ N. Hrady
o poskytnutí příspěvku na dopravu do Boro-
van na předplavecký výcvik dětí.
(Rada obdržela od ředitelky MŠ N. Hrady
žádost o poskytnutí příspěvku na dopravu
do Borovan na předplavecký výcvik dětí, 1x
týdně v měsících březen až květen, dopravu
bude zajišťovat TJ Nové Hrady.)

� 9. Výroční zpráva MŠ Nové Hrady
Rada bere na vědomí Výroční zprávu Ma-
teřské školy Nové Hrady za rok 2011.

� 10. Žádost o sdělení k převodu pozemků
Rada bere na vědomí žádost Pozemkového
fondu ČR, pracoviště České Budějovice
o sdělení podle zákona o podmínkách pře-
vodu zemědělských a lesních pozemků
z vlastnictví státu na jiné osoby v k.ú. By-
ňov a pověřuje starostu zasláním souhlasné-
ho stanoviska.

� 11. Projednání stavebních řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení a nemá k nim připomínek.

� 12. Havarijní plán pracoviště pro
uzavřené nakládání s GMO první
kategorie rizika
Rada bere na vědomí Havarijní plán Jihoče-
ské univerzity v Českých Budějovicích, fa-
kulty rybářství, pracoviště pro uzavřené
nakládání s GMO první kategorie rizika.

� 13. Rozsudek Okresního soudu České
Budějovice
Rada bere na vědomí rozsudek Okresního sou-
du České Budějovice sp. zn. 5T183/2009.

� 14. Rozhodnutí Krajského úřadu JčK
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje, odboru životního
prostředí, zemědělství a lesnictví ve věci žá-
dosti Rybářství Nové Hrady s.r.o., Štiptoň.

� 15. Komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Štiptoň –
rozhodnutí MZ, Pozemkový úřad České
Budějovice
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Minister-
stva zemědělství, Pozemkový úřad České
Budějovice o výměně nebo přechodu vlast-
nických práv, zřízení nebo zrušení věcného
břemene, určení výše úhrady.

� 16. Komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Nové Hrady –
rozhodnutí MZ, Pozemkový úřad České
Budějovice
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Minister-
stva zemědělství, Pozemkový úřad České
Budějovice o výměně nebo přechodu vlast-
nických práv v souladu se schváleným návr-
hem komplexních pozemkových úprav.

� 17. Odborná příprava velitelů
a strojníků JSDHO kategorie V
Rada bere na vědomí nabídku Hasičského
záchranného sboru Jihočeského kraje od-
borné přípravy velitelů a strojníků JSDHO
kategorie V a postupuje ji na vědomí velite-
lům příslušných SDH.

� 18. Žádost o spolupráci
Rada souhlasí s připojením k Bezpečnostní-
mu informačnímu systému pro města a obce.
(Rada obdržela od Asociace "Záchranný
kruh", Karlovy Vary žádost o spolupráci při
zabezpečení systému informovanosti, vzdě-
lávání a prevence v oblastech ochrany zdra-
ví, životů, životního prostředí a majetku a
při přípravě obyvatel na běžná rizika a mi-
mořádné události. Jedná se o speciální in-
formační box umístěný na internetových
stránkách města.)

� 19. Virtuální univerzita třetího věku
v Nových Hradech
Rada bere na vědomí informaci o Virtuální
univerzitě třetího věku v Nových Hradech.
(Rada byla starostou informována o průběhu
kurzů v rámci Virtuální univerzity třetího
věku v Nových Hradech. Senioři navštěvo-
vali v prvním semestru kurzy Astronomie -
úspěšně jej dokončilo 11 účastníků, nyní
studují /13 zájemců/ kurz "Etika jako vý-
chodisko krize společnosti".)

� 20. Stavební povolení
Rada bere na vědomí Stavební povolení vy-
dané Městským úřadem Trhové Sviny, od-
bor dopravy a silničního hospodářství, na
stavbu "Výstavba nového mostu na silnici
II/156 v Údolí u Nových Hradů, náhradou
za stávající most ev. č. 156-012".

� 21. Povolení stavby k domovní čistírně
odpadních vod a povolení k vypouštění
odpadních vod
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Městské-
ho úřadu Trhové Sviny, odboru životního
prostředí - oddělení vodního hospodářství a
rybářství o udělení stavebního povolení ke
stavbě vodního díla pro akci "Stavební
úpravy Zevlova Mlýna p.č. 143 v k.ú. Nové
Hrady - část septik + zemní filtr".

� 22. Junák –  žádost o vyjádření koupi
pozemku
Rada bere na vědomí žádost Junáku - svazu
skautů a skautek ČR, středisko VAVÉHA
České Budějovice o vyjádření koupi poze-
mku pro rozšíření hospodářského stavení a
pověřuje starostu provedením místního šet-
ření.

Zápis z 46. schůze městské rady
ze dne 20.2.2012

� 1. Kontrola usnesení
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 45. jednání rady města.

� 2. Dotační dopis ke smlouvě
o poskytnutí grantu č. SD/OSMT/076/12
Rada bere na vědomí návrh Smlouvy o pos-
kytnutí grantu v rámci Jihočeských kraj-
ských programů podpory práce s dětmi a
mládeží pro rok 2012 č. SD/OSMT/076/12,
souhlasí s financováním projektu a pověřu-
je starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje návrh
Smlouvy o poskytnutí grantu v rámci Jiho-
českých krajských programů práce s dětmi
a mládeží pro rok 2012 na realizaci projek-
tu "Výtvarné a řemeslné tvoření pro děti

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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a mládež v Koželužně". Grant ve výši
30.000,- Kč, spolufinancování grantu je ve
výši 30,36 % z celkových nákladů na pro-
jekt.)

� 3. Kupní smlouva na plynárenské
zařízení – plynofikace města Nové
Hrady – I. - III. etapa
Rada schvaluje Kupní smlouvu na plyná-
renské zařízení – plynofikace města Nové
Hrady I. - III. etapa se společností E.ON
Distribuce, a.s. České Budějovice a pověřu-
je starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti E.ON Distri-
buce, a.s. České Budějovice návrh Kupní
smlouvy na plynárenské zařízení - plynofi-
kace města Nové Hrady I. - III. etapa. Město
prodává plynárenské zařízení za dohodnu-
tou kupní cenu ve výši 9,450.000,- Kč.)

� 4. Žádost o přidělení a prodej pozemku
ke stavbě řadové garáže
Rada bere na vědomí žádost manželů Josefa
a Dany Mikuláškových, Nové Hrady o při-
dělení a prodej pozemku ke stavbě řadové
garáže v Nových Hradech a zařazuje ji do
seznamu žádostí o řadové garáže.

� 5. Žádost o převzetí vodovodní přípojky
Rada bere na vědomí žádost pí. Marie Zaja-
cové, Nové Hrady o převzetí vodovodní pří-
pojky a pověřuje starostu dalším jednáním
ve věci.
(Rada obdržela od Marie Zajacové, Nové
Hrady žádost o převzetí vodovodní přípojky
městem Nové Hrady. Paní Zajacová je ma-
jitelkou poloviny dvojdomku čp. 216, ke
kterému byla při převodu od Státního statku
převedena i vodovodní přípojka. Tato vodo-
vodní přípojka slouží pro další dva objekty.
Po dohodě s firmou ČEVAK žádá, aby si
město bezplatně převzalo přípojku.)

� 6. Žádost o sdělení k převodu pozemků
v k.ú. Nové Hrady
Rada bere na vědomí žádost Pozemkového
fondu České republiky o sdělení k převodu
pozemku parc. č. 159/2 v k.ú. Nové Hrady a
pověřuje starostu zasláním stanoviska.

� 7. Žádost o sdělení k převodu pozemků
v k.ú. Byňov
Rada bere na vědomí žádost Pozemkového
fondu České republiky o sdělení k převodu
pozemků parc. č. 2511, 2472 a 2428 v k.ú.
Byňov a pověřuje starostu zasláním stano-
viska.
(Rada obdržela od Pozemkového fondu
České republiky žádost o sdělení k převodu
zemědělských a lesních pozemků z vlast-
nictví státu na jiné osoby, pozemky parc. č.
KN 2511, 2472 a 2428 v k.ú. Byňov. Město
Nové Hrady nemá námitek s převedením
pozemků na nového majitele.)

� 8. Projednání stavebních řízení
Rada bere na vědomí probíhající řízení a
nemá k nim připomínek.

� 9. Nájemní smlouva – Vinný bar
Kousek
Rada bere na vědomí návrh pí. Jany Macháč-
kové na doplnění nájemní smlouvy s tím, že
nájemné se sjednává na dobu deseti let.

� 10. Rozhodnutí Krajského úřadu JčK
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje, odboru životního
prostředí, zemědělství a lesnictví o nepovo-
lení výjimky panu J. Krouzovi pro sběr a dr-
žení zvláště chráněných živočichů.

� 11. Kontrola příspěvkových organizací
Rada bere na vědomí Zprávu Městského
úřadu N. Hrady o provedených kontrolách
příspěvkových organizací a souhlasí s navr-
ženými opatřeními k nápravě chyb.

� 12. Zápis z jednání sociální komise
Rada bere na vědomí Zápis z jednání komi-
se sociálních věcí a zdravotnictví ze dne
15. 2. 2012 a souhlasí s uzavřením smlouvy
o nájmu na uvolněný byt 1+1 č. 47 v DPS
manželům Vladislavu a Evě Horváthovým,
dále na uvolněný byt 0+1 č. 8 v DPS pí.
Anně Kanalošové a byt č. 28 v DPS pí.
Zdeňce Krenauerové.

� 13. Pronájem nebytových prostor
Rada schvaluje záměr pronájmu nebyto-
vých prostor nám. Republiky čp. 57, Nové
Hrady a pověřuje tajemnici MěÚ zveřejně-
ním záměru na úřední desce.

� 14. Návrh Smlouvy mandátní
Rada schvaluje návrh Smlouvy mandátní se
společností STAVEBNÍ PORADNA, spol.
s r.o., České Budějovice na zajištění veřejné
zakázky malého rozsahu na zhotovitele díla
na akci: "Stavební úpravy objektu Nové
Hrady - Statek úprava pultové střechy" a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.

� 15. Městské muzeum
Rada schvaluje zřízení Městského muzea
jako součást Městského úřadu, Odboru kul-
turního a informačního centra.
(Starosta informoval radu o zřízení Měst-
ského muzea v rámci odboru kulturního a
informačního centra při Městském úřadu

Nové Hrady. Městské muzeum bude vytvo-
řeno v rámci rekonstruovaného objektu bý-
valého Statku a jeho expozice bude
zaměřena na historii města Nové Hrady,
přilehlých osad a Novohradských hor.)

� 16. Nájemní smlouvy
Rada schvaluje Nájemní smlouvu mezi
Městem Nové Hrady jako nájemcem a man-
želi Jaromírem a Olgou Novákovými (Nové
Hrady) jako pronajímateli dle návrhu.
Rada schvaluje Nájemní smlouvu mezi
Městem Nové Hrady jako nájemcem a man-
želi Pavlem a Věrou Kopřivovými (Byňov)
jako pronajímateli dle návrhu.
Rada schvaluje Nájemní smlouvu mezi
Městem Nové Hrady jako nájemcem a Spo-
lečností solárních stavitelů s.r.o. jako pro-
najímatelem dle návrhu.
(Starosta informoval radu města o předlože-
ném zaměření skutečného provedení rekon-
struovaných komunikací a chodníků
v rámci projektu financovaného z Regionál-
ní operačního programu. Ze zaměření vy-
plývá, že část realizovaných opatření /v
rámci projektu + jako vícepráce/ byla pro-
vedena na pozemcích v majetku jiných
vlastníků, se kterými byla tato skutečnost
projednána a je navrženo řešení formou
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurči-
tou se symbolickým nájemným ve výši 1Kč
/ rok. Jedná se o pozemky v Zahradní čtvrti,
ve Vilové čtvrti a Byňově.)

� 17. Nákup vozidla pro SDH
Rada schvaluje nákup vozidla KIA Sporta-
ge pro potřeby SDH Údolí u Nových Hradů
dle navržené kupní smlouvy.
(Rada města na základě žádosti SDH Údolí
u Nových Hradů projednala možnost náku-
pu vozidla KIA Sportage pro potřeby SDH
Údolí u Nových Hradů. Vozidlo je uprave-
no pro hasičské účely a jeho využití by bylo
zejména k prořezům stromů či jiným men-
ším zásahům jednotky. Cena vozidla je
95 000,- Kč a k jeho částečnému financová-
ní bude podána žádost v rámci grantového
programu Jihočeské kraje pro podporu sbo-
rů dobrovolných hasičů.)

INFORMACE Z RADNICE
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Rozpočet města pro rok 2012
První kroky v přípravě rozpočtu města pro

rok 2012 jsme udělali již na konci roku minu-
lého. Byly stanoveny základní parametry no-
vého rozpočtu a zejména hlavní výdajové
položky, které jsou dány především již zaháje-
nými projekty podpořenými z Regionálního
operačního programu (dále jen ROP). V prů-
běhu ledna jsme pak rozpočet začali projedná-
vat v orgánech města, zejména v radě a
finanční komisi. Zároveň probíhala kontrola
vyúčtování příspěvků poskytnutých spolkům,
sdružením a sportovním organizacím na rok
2011. Konečná verze rozpočtu byla schválena
finanční komisí a radou města na začátku
března a poté rozeslána zastupitelům, finanč-
nímu výboru a zveřejněna na úřední desce.
Schválení takto navrženého rozpočtu proběh-
ne 29. března na jednání zastupitelstva města.

Jaký rozpočet je navržen ke schválení?
Jaké jsou hlavní položky? Co se bude ve
městě a osadách v tomto rozpočtovém roce
řešit?

V první řadě je nutno říci, že naším zá-
měrem od počátku bylo, aby byl nový roz-
počet postaven tak, že proti výdajům
(v celkové výši 95 977 974,- Kč) budou stát
ve stejné výši příjmy (69 257 756,73 Kč)
a úvěry-financování (26 720 217,27 Kč),
kterými město řeší předfinancování vel-
kých projektů. Chtěli jsme, aby v této rovi-
ně byl rozpočet vyrovnaný.

Navíc vedle této „vyrovnanosti“ mimo
rozpočet ponecháváme částku ve výši cca.
4 750 000,- Kč, kterou bereme jako rezervu
(přebytek hospodaření minulých let), ze

pokračování na str. 4
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které bude případně možno kofinancovat neo-
čekávané výdaje či akce, na které jsme v loň-
ském i letošním roce žádali o dotaci (např. II.
etapa regenerace panelového sídliště, krajské
granty apod.)

Příjmy městského rozpočtu jsou tvořeny
především z daňové výtěžnosti. Výhled pro le-
tošní rok není příliš jasný, protože prognózy se
neustále mění. Raději jsme proto nastavili
všechny hodnoty o 3% níž oproti reálnému
stavu roku 2011. Pokud se naplní optimistická
varianta, budou vyšší příjmy do rozpočtu jistě
vítané. V návrhu rozpočtu jsme se však raději
drželi, jak se říká, při zemi…

V příjmech je také zahrnut prodej plyná-
renského zařízení společnosti E.ON (9,45 mi-
liónu), příjmy z dotací, prodeje pozemků a
nájmů, včetně 2 miliónů za Rezidenci.

Výdaje bych si dovolil rozdělit do několika
oblastí. Tou první jsou zřizované organizace.
Technické služby města obdrží pro svoji čin-
nost 8,2 miliónu korun, základní škola 2,9 mi-
liónu korun a mateřská škola rovný milión.

Největší část rozpočtu tvoří 3 projekty rea-
lizované v rámci ROPu. První projekt řeší re-
konstrukci bývalého Statku, nakolického sálu
a údolské hasičárny (včetně rezervy na více-
práce 22 000 000,- Kč. V rámci druhého nás
čeká rekonstrukce vnitřní části náměstí (včet-
ně parkovacích stání) a revitalizace veřejných
prostranství v Navrátilově ulici u domu čp.
246 a v Údolí (celkem 10 504 000,- Kč). Tře-
tím významným projektem je rekonstrukce
komunikací a chodníků (10 050 000 Kč - ulice
Vilová čtvrť a Pod Vodárnou v N. Hradech,
místní komunikace ve Vyšném, chodník
v Jakuli a chodníky v prostoru křižovatky
v Údolí.)

V rozpočtu města se však počítá i s dokon-
čením či realizací dalších projektů z jiných do-
tačních titulů. V průběhu jarních měsíců by
měla být dokončena výstavba polyfunkčního
pasivního domu v areálu TJ (7 130 000,- Kč),
na duben – květen je plánována další etapa vý-
měny oken v Domě s pečovatelskou službou
(cca. 1 milión Kč), připravujeme podklady pro
rekonstrukci střechy na Českém domě
(1 200 000,- Kč) a čekají nás též další kroky ve
dvou projektech podpořených z Fondu malých
projektů (skanzen železné opony + lidové tra-
dice – celkem 400 000,- Kč). I v letošním roce
jsme obdrželi dotaci v rámci Programu rege-
nerace městských památkových rezervací a
zón, kde plánujeme pokračování v restaurová-
ní kamenných prvků na buquoyské hrobce
(560 000,- Kč).

Z akcí, které plně hradíme z vlastních pros-
tředků, bych rád zmínil především zahájení
zasíťování pozemků na Jižním Městě, kde rea-
lizací tzv. větve č.6 učiníme první krok k pří-
pravě pozemků pro výstavbu rodinných domů
v této lokalitě (2,2 miliónu korun). Již v loň-
ském roce jsme měli v plánu rozšíření Olejo-
vého rybníka (lidově „Vilák“) na přírodní
koupaliště. Vzhledem k mimořádným výda-
jům spojeným s rekonstrukcí a výměnou vo-
dovodů a kanalizace jsme však museli tuto
aktivitu odsunout a realizovali jsme pouze při-
vaděč vody pro případ, že by v budoucnu stá-
vající prameny nestačily rybník zásobovat

dostatečným množstvím vody. V letošním
roce (na podzim) plánujeme zahájení vlastní-
ho rozšíření rybníka (celkem 800 000 Kč) a
věříme, že v příštím rozpočtovém roce (2013)
bude tato část dokončena a již též připravena
pro koupání.

Ve stejné kapitole počítá rozpočet i s finan-
cemi na výkup pozemků a také na projektové
dokumentace. Zde bychom rádi využili tyto
prostředky zejména k přípravě projektů na do-
mech v majetku města k rekonstrukci a vý-
stavbě nových bytů. Budeme též pokračovat
v projektování ZTV Jižní Město, rozšíření vo-
dovodu a kanalizace v Údolí a aktualizovat
projekty řešící parkování v centru města
(Navrátilova a Hradební ulice).

Součástí rozpočtu jsou již tradičně pros-
tředky pro rozvoj našich osad, kde budeme ve
spolupráci s osadními výbory plánovat jednot-
livé aktivity. Rozpočet též počítá s tradiční pod-
porou našich sborů dobrovolných hasičů a
velkou část tvoří také příspěvky pro sportovní
organizace, spolky a zájmová sdružení. Celko-
vá výše těchto příspěvku činí téměř 1,3 miliónu

korun! Možná se tato částka bude zdát někomu
příliš vysoká, ale rád konstatuji, že podpora
těchto organizací se ve městě a osadách proje-
vuje širokou nabídkou volnočasových aktivit
pro všechny věkové kategorie, zejména však
pro děti a mládež.

Na přípravě rozpočtu se podíleli zaměst-
nanci městské úřadu, členové rady města a fi-
nanční komise. Chtěl bych poděkovat všem za
jejich aktivitu a pozitivní přístup, zejména
však správkyni rozpočtu paní Evě Stráské a
paní tajemnici Janě Káplové, které musely
veškeré návrhy zapracovat do rozpočtu a při-
pravit je do finálního stavu. Věřím, že se nám
společně podařilo připravit dobrý rozpočet, a
především, že se nám tento rozpočet podaří
realizovat ke spokojenosti občanů našeho
města a osad.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Dne 29. 3. 2012 byl rozpočet na 12. veřejném
jednání zastupitelstva schválen 14 hlasy v na-
vržené podobě s tím, že jeho schválení dopo-
ručila rada města, finanční komise i finanční
výbor.

Nabídka občanům města
řadové garáže Jižní Město
Město Nové Hrady nabízí občanům výstavbu řadových garáží

v lokalitě Jižní Město
Systém výstavby:
− zpracovaná projektová dokumentace

řeší výstavbu 3 bloků řadových garáží
v lokalitě Jižní Město:
S 01= 20 garáží (4x skupina 5 garáží),
S 02 = 16 garáží (4x skupina 4 garáží) a
S 03 = 16 garáží (4x skupina 4 garáží)

− stavba garáží bude rozdělena dle záj-
mu občanů do 3 etap
(rok 2012 – 2014):
1. etapa – rok 2012, stavba bloku
20 garáží (S 01)

− zájemcům o řadovou garáž bude měs-
to Nové Hrady prodávat hrubou stav-
bu garáže včetně pozemku a
elektrické přípojky

− důvodem je dodržení rozměrů stavby,
technologie výstavby a použití shod-
ného stavebního materiálu včetně jed-
notné střechy

Cenová kalkulace:
1.   Náklady - město Nové Hrady:
− terénní úpravy: provedou TSM Nové

Hrady ... květen 2012
− odvodnění pozemku, cesty: součást

plánovaného projektu Rekultivace
skládky ... termín dle schválení a rea-
lizace projektu

2.   Náklady na 1 garáž - stavebník:
− elektrická přípojka (E-ON): ... 2.000,- Kč
− pozemek: ... cca 21 m2 á 70,- Kč/m2 =

1.470,- Kč
− rozestavěná stavba: ... 72.000,- Kč vč.

DPH (+/- 5 %) ... předpokládaný ter-

mín červen – září 2012 : zemní práce, zá-
klady, základová deska (hrubá podlaha),
svislé konstrukce, vodorovné konstrukce,
úpravy povrchů vnější, izolace proti
vodě, živičné krytiny, klempířské kon-
strukce

Požadavky:

− stavba bude realizována dle projektové
dokumentace, která bude ověřena staveb-
ním úřadem a předána stavebníkovi při
podpisu kupní smlouvy

− elektroměrový pilíř bude dle požadavku
E-ON společný vždy pro celý blok garáží,
každá garáž bude mít samostatné měření

− město Nové Hrady jmenuje pro výstavbu
garáží stavební dozor

− písemné žádosti zasílejte na adresu města
nebo doručte na podatelnu MěÚ Nové
Hrady s uvedením: jméno a příjmení,
kontaktní adresa, tel./mob., podpis žada-
tele

− termín podání žádostí: pro 1. etapu do
30.4.2012, pro další etapy do konce roku
2012

− pořadí zájemců včetně zařazení do jed-
notlivých etap výstavby řadových garáží
bude stanoveno dle data a času došlých
žádostí.

Za město Nové Hrady:
Josef Vochoska, místostarosta

Za stavební úřad MěÚ Nové Hrady:
Luděk Prášil



duben 2012 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 5

Místní organizace sportovních rybářů padesátiletá
Místní organizace Českého rybářského

svazu Nové Hrady si na své výroční členské
schůzi dne 10. března letošního roku připo-
mněla důležité jubilejní výročí. Naší organiza-
ci je v letošním roce 2012 totiž již 50 let!

Ustavující schůzky Místní organizace se
12. dubna 1962 zúčastnilo 31 skalních spor-
tovních rybářů ochotných věnovat značnou
část svého volného času svému koníčku, a to i
s vědomím potřeby odpracovat spousty hodin
ve prospěch rozvoje sportovního rybolovu a
chovu ryb. V tomto duchu se nesl začátek ak-
tivní činnosti místní organizace. Připomeňme
si některé z našich zakladatelů, i když převáž-
ná většina již nejsou mezi námi. Byli to napří-
klad pánové Karel Polák, Roman Roule,
František Prinz, František Holzer, Josef Kad-
lec, Josef Hanzal, Karel Zadražil, Stanislav
Štangl, Mgr. Miloslav Suchý, Ing. Vladimír
Gelnar a Václav Švepeš, který byl zvolen
prvním předsedou Místní organizace. Patří jim
všem poděkování.

Za zmínku určitě stojí také pan Vojtěch
Jindra, který rovněž patřil k zakládajícím čle-
nům Místní organizace a i dnes je jedním
z nejplatnějších a nejaktivnějších členů místní
organizace. Nedá mi neodcitovat jednu větu
z článku Hlasů Novohradska, číslo 13 z dubna
1972 (mimochodem tehdy měla organizace již
80 členů!), kde pan Josef Hanzal jako autor to-
hoto článku a zároveň finanční hospodář MO
píše: “zvlášť je třeba poděkovat Vojtěchu Jin-
drovi, který svojí starostlivostí o chov kapří
násady má plné absolutorium mezi ostatními

členy”. Panu Jindrovi láska k tomuto našemu
koníčku k rybám vydržela dodnes a dodnes
mu to již zmiňované absolutorium patří. Po-
přejme mu a všem zakládajícím a doposud ak-
tivním členům v celé éře padesáti let, aby jim
láska k tomuto koníčku, k rybám a přírodě
hodně dlouho vydržela a mohli mladší kolegy
nadále vést a předávat své nemalé znalosti a
zkušenosti.

K nemalé zásluze Místní organizace patří i
práce s dětmi a mládeží, které se rovněž věnu-
je dlouhodobě. Dětské rybářské kroužky v No-
vých Hradech i v Horní Stropnici připravily již
mnoho dětiček nejen po stránce seznamování
s činností sportovního rybáře ale i poznávání a
chránění přírody a možnosti vyžití volného
času při lovu ryb. Pravidelně jsou pořádány i
Dětské rybářské závody u příležitosti Dne dětí
v měsíci červnu a to na obou sportovních reví-
rech. Této záslužné činnosti se obětavě věno-
vali například pan učitel Mgr. Miloslav Suchý,
dále pan Jaroslav Prinz, pan Mgr. Petr Kroupa
a další členové místní organizace.

Zásluhy na činnosti naší organizace patří
samozřejmě i celé řadě dalších obětavých
funkcionářů a členů. Pro zajímavost, uvedu
ještě několik z těch, kteří nejen jako funk-
cionáři ale hlavně jako “tahouni” organizace
odpracovali mnoho hodin pro neustálé vylep-
šování sportovních revírů a rybochovných
rybníků, udržení rybářského sportu a jeho a
rozvoji na Novohradsku. Připomenutí a podě-
kování zaslouží zejména pan Ervín Neumann,
Jan Koranda, Miloslav Čupita, Ladislav Kříž

st., Josef Brožka, František Zítek, Lubomír
Pur a v neposlední řadě i Josef Zborník,Vašek
Dolejší a Josef Kottnauer, poslední dva i jako
předsedové MO, kteří ji rovněž dlouhá léta
svědomitě a obětavě táhli.

Místní organizace dlouhodobě hospodaří
na mimopstruhových sportovních revírech
Zevlův rybník v katastru Nových Hradů a ryb-
ník Farský v Horní Stropnici, dále na pstruho-
vých revírech Humenická nádrž a Stropnička.
Ve 12 rybochovných rybnících dochováváme
průměrně 80 q násadových ryb – převážně
kaprů, línů, štik a v poslední době i amurů.
Další rybí násady nám pravidelně dodává
v rámci zarybňovacího plánu Jihočeský územ-
ní svaz Boršov nad Vltavou. Celkové hodno-
cení výsledků zarybňování, rozsahu činnosti
Místní organizace, která se postupně rozrostla
až na současných 180 členů, zcela určitě patří
k aktivním a tím i životaschopným organiza-
cím nejen v Nových Hradech ale i v Horní
Stropnici.

Poděkování patří zcela určitě i obci Horní
Stropnici a městu Nové Hrady, kde sportovní
rybáři vždy nacházeli podporu, a to jak v oblas-
ti pronájmu chovných rybníků v jejich vlastnic-
tví, tak i pomoc materíální či finanční. Máme
na co vzpomínat, měli a máme se od koho učit.
Uděláme tedy vše, abychom udrželi vysokou
laťku nastavenou našimi předchůdci. K tomu
nám všem přeji hodně zdraví a potřebný elán
k vykročení do další PADESÁTKY.

Ing. Ludovít Kasan, předseda MO

Masopust v Byňově
V sobotu 25.2.2012 proběhl v Byňově již

4. ročník Byňovského masopustu. Začínali
jsme od 8:00 a podle počtu lidí kteří se na nás
přišli podívat, bylo jasné že mají o masopust
zájem. Celý den nám svítilo sluníčko. Ke zpí-
vání a kolečkům nám hrála kapela Šumavští
Šumaři, kteří to rozjeli i na večerní zábavě,
která byla zaplněna do posledního místa.

Závěrem bych chtěl poděkovat městu
Nové Hrady za podporu Byňovského maso-
pustu. Dále chci poděkovat Všem co se na akci
podíleli a postarali se o zdárný průběh dne i
večera.

Za SDH Byňov  Slepička R.

O Z N Á M E N Í
MěÚ Nové Hrady – odbor životního prostředí oznamuje občanům.

Hromadné očkování psů
v Nových Hradech a přilehlých osadách proběhne v následujících termínech:

sobota 14.4.2012 Údolí (před objektem bývalého pivovaru) 9:30 hod. –   9:50 hod.
Byňov (na návsi) 10:00 hod. – 10:40 hod.
Jakule (před Hostincem) 10:45 hod. – 10:55 hod.
Štiptoň (u autobusové zastávky) 11:00 hod. – 11:10 hod.
Nové Hrady – (radnice) 11:15 hod. – 12:00 hod.

neděle 15.4.2012 Nové Hrady – (radnice) 10:00 hod. – 10:30 hod.
Vyšné (u autobusové zastávky) 10:40 hod. – 11:00 hod.
Obora (před objektem č.p. 6) 11:10 hod. – 11:20 hod.
Nakolice (před objektem hasičárny) 11:30 hod. – 11:45 hod.

Cena injekce proti vzteklině je při hromadné akci 90,- Kč,
individuálně (tj. v objektu majitele psa) 110,- Kč

Kombinovaná vakcinace 180,- Kč.
Aplikace je hrazena  majitelem psa.

Upozorňujeme, že očkování psů proti vzteklině je povinné – zákon č. 166/ 1999 Sb.
(hlava II, oddíl I, § 4, bod f) ze dne 30. 7. 1999 o povinnostech chovatelů psů a některých

dalších zvířat držených v zajetí ve stáří od 3 do 6 měsíců a poté vždy jednou za rok.
V případě, že neočkovaný pes napadne a poraní člověka, vystavuje se majitel

nepříjemnému riziku sankčního řízení.

DŮLEŽITÉ!
K očkování sebou vezměte očkovací průkaz zvířete!

Prosíme nezaměňovat očkování za akci „čipování“, tj. vybavení psa mikročipem!
OŽP
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SDH Údolí
v roce 2012
Rok 2012 je již v plném proudu. Stej-

ně tak se i členové a členky SDH Údolí
aktivně připravují na další rok plný kul-
turních a sportovních aktivit, ke kterým
dnes již zcela neodmyslitelně patří Maso-
pust, Májka, Hyalit párty, Dětské rybářské
závody, Údolské slavnosti spojené s ha-
sičskou soutěží Memoriál údolských hasi-
čů a účast na hasičských soutěžích. Nutno
připomenout, že hlavní zimní akci Maso-
pust máme již úspěšně za sebou. Poděko-
vání ještě jednou všem za pomoc, podporu
a spoustu otevřených a vřelých přijetí
u jednotlivých domů.

K tomu navíc ještě v letošním roce při-
bude i slavnostní otevření právě rekonstru-
ované hasičárny, jak si jistě mnozí z vás
stačili při projíždění Údolím všimnout, a
oslava nákupu nového zásahového vozidla.
(K tomu však více v dalších článcích.) Na
co bychom však nechtěli zapomenout již
nyní, je poděkování městu Nové Hrady a
starostovi města panu Mgr. V. Hokrovi za
maximální podporu.

Další rok se rozběhl a my pevně věří-
me, že se jednotlivé akce vydaří ke spoko-
jenosti všech. Tyto krásné akce by se však
neuskutečnily bez řady sponzorů. A proto
mi dovolte, abych jim jménem údolských
hasičů předem poděkoval za neutuchající
a dnes již mnohaletou podporu.

Naše poděkování patří radnímu Jihoče-
ského kraje Ing. F. Štanglovi, pod jehož kaž-
doroční záštitou probíhá hasičská soutěž
Memoriál údolských hasičů, městu Nové
Hrady a starostovi města Mgr. V. Hokrovi za
podporu našeho sboru. Dále bychom chtěli
poděkovat paní Voříškové a Martinu Vo-
říškovi z Melodie Voříšek Hudební nástro-
je, panu Jaromíru Pokornému z Melodie
audio a video-hifi , dále velice děkujeme
panu Martinu Vlkovi z Restaurace U města
Krumlova, panu Luďkovi Salčákovi z Ces-
tovní kanceláře Sallytours.cz za sponzo-
ring měchotrubců, panu Janu Přibylovi
z firmy OKNOPLAST PN, panu Liboru
Novákovi řeznictví a výroba uzenin, firmě
FROST LOGISTICS za půjčení návěsu,
panu Vlkovi Hospoda U Českého Krumlo-
va. V neposlední řadě patří naše poděko-
vání všem kapelám Hyalit, Seven, Veselá
pětka, Viktorie, Bohemia Trio, Pavlu Mar-
šíkovi a jeho company, které nám zajišťují
správnou náladu během jednotlivých akcí.

Poděkovat bych chtěl však také všem
údolským členkám a členům SDH Údolí a
kamarádům a kamarádkám, kteří nám po-
máhají jednotlivé akce úspěšně realizovat.
Ať se nám letošní rok opět vydaří.
Mgr. Tomáš Rolínek, starosta SDH Údolí

Svoz odpadu duben 2012
Technické služby oznamují termín svozu objemného domovního odpadu a železného šrotu. Pro
objemný odpad budou přistaveny velkoobjemové kontejnery, železný šrot uložte vedle kontej-
neru tak, aby byl při nakládání možno použít hydraulikou ruku.

V Nových Hradech budou kontejnery přistaveny na těchto místech:
¡ na parkovišti v Zahradní čtvrti u trafiky - pondělí 16. dubna a úterý 17. dubna
¡ na rozcestí k rybníku Olejový - pondělí 16. dubna a úterý 17. dubna
¡ v Navrátilově ulici mezi domy č.p. 246 a 247 - úterý 17. dubna a středa 18. dubna
¡ v ulici 5. května -  středa 18. dubna a čtvrtek 19. dubna

V osadách budou kontejnery přistaveny na těchto místech:
¡ v Nakolicích u stávajícího kontejneru -  pátek 20. dubna až pondělí 23. dubna
¡ ve Vyšném u stávajícího kontejneru -  pátek 20. dubna až pondělí 23. dubna
¡ na Jakuli u prostranství u hospody -  pondělí 23. dubna a úterý 24. dubna
¡ v Údolí u hasičské zbrojnice -  pondělí 23. dubna a úterý 24. dubna
¡ v Byňově u bývalého kravína -  pondělí 23. dubna a úterý 24. dubna
¡ ve Štiptoni u stávajícího kontejneru -  úterý 24. dubna a středa 25. dubna
¡ na Hlinově na rozcestí za farmou Helena - čtvrtek 26. dubna až pondělí 30. dubna
¡ v Oboře u stávajícího kontejneru - čtvrtek 26. dubna až pondělí 30 dubna

Kontejnerů bude na určených místech dostatečné množství.
Prosíme o udržování pořádku v okolí kontejnerů.
Upozorňujeme, že do kontejnerů je zakázáno dávat nebezpečný odpad (např. zbytky chemikálií,
léky uhynulá zvířata) železný odpad, lednice, bojlery, televize, autobaterie a pneu lze uložit ved-
le kontejneru.

Zápis z jednání Valné hromady TJ
Sokol Nové Hrady, konané 10. 3. 2012
Jednání zahájil jednatel p. Dorazil. přednesl návrh programu,který VH jednomyslně schválila.

− VH zvolila volební a návrhovou komisi ve složení: předseda p. Bc. Tomášek, členové
p. Bedri, p. Rehák.

− Starosta TJ Sokol N. Hrady přednesl zprávu o činnosti od minulé VH, ve které vyzdvihl zej-
ména mládežnická družstva a seznámil členskou základnu s akcemi pořádanými v roce 2011
a výsledky družstev i jednotlivců

− Hospodář p. Kříha přednesl zprávu o hospodaření od minulé VH. Konstatoval mj., že díky
dobrému hospodaření  nejsme v záporných číslech.

− Předseda kontrolní komise p. Bedri ve své zprávě konstatoval, že nebyly zjištěny nedostatky
v provozu, hospodaření a vedení účetnictví.

− V rozpravě informoval starosta TJ Sokol o přání dosavadního hospodáře jednoty o uvolnění
z funkce ze zdravotních důvodů. Dále se diskuse týkala případné registrace nových hráčů ze
základny členů TJ Sokol, kteří pravidelně trénují a dosahují dobrých výsledků. Byla rovněž
zmíněna Mezipodniková liga s konstatováním, že se jedná o dobrou akci s dopadem i na
obyvatele města Nové Hrady a propagaci města. Pro příští sezonu je však třeba řešit termíno-
vý kalendář soutěže.

− Předseda volební a návrhové komise přednesl návrh na obsazení funkce hospodáře TJ Sokol
N. Hrady paní Marií Kasanovou. Hlasováním byl návrh komise jednomyslně přijat.

− Návrhová komise předložila návrh usnesení, který VH přijala a tvoří přílohu tohoto zápisu.

− Na závěr poděkoval starosta TJ Sokol Nové Hrady dosavadnímu hospodáři p. Kříhovi za
dobrou práci. Jednatel poděkoval všem přítomným za účast a aktivní přístup. Poté ukončil
Valnou hromadu

V Nových Hradech 10. 3. 2012, zapsal: J. Dorazil
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Jako asi každé dítě jsem měl rád med. Na-
víc včelařství mě tak nějak přitahovalo. Ještě
dnes si pamatuji jak jsme jako kluci navštěvo-
vali starý opuštěný včelín. Byl jsem v sedmém
nebi, těch záhadných nástrojů, rámků v bedýn-
kách a ta vůně vosku, to vše mě naprosto
uchvátilo. Hned jsem chtěl být včelařem. Ale
bylo mi vysvětleno, že včelaření chce spoustu
času a trpělivosti a já neměl ani jedno, proto
jsem se rozhodl odložit včelaření na důchod a
věnoval jsem se jiným zábavám. Tuto myšlen-
ku jsem měl tak utkvělou, že později, když
jsem měl včelařství jako předmět ve škole, vě-
noval jsem mu jen malou pozornost, jelikož do
důchodu to bylo ještě daleko. Dnes je mi 44 let
a už vím, že žádný důchod pro mne nebude. Je
to jen taková idea, něco jako posmrtný život.
Proto jsem asi posledních pět let chtěl vážně
začít včelařit, ale nikdy jsem nenašel odvahu.
Až v loňském roce jsem najednou, jako když
mě postrčí fialová kráva z TV reklamy, začal.
Prakticky ze dne na den.

Hned jsem si u známého včelaře zamluvil
včelí roj. Dále jsem si opatřil knihy o včelaře-
ní, sedl k internetu a začal studovat. Chytré
knihy popisují tolik druhů úlů, ale který je ten
pravý? Záhy jsem zjistil, že úlovou otázku řeší
včelaři intenzivně asi tak posledních sto let a
bez výsledku. Navíc v Česku platí pravidlo -
co včelař to úl vlastní konstrukce. Situaci vy-
řešila za mě neviditelná ruka trhu. Když jsem
se podíval co se vlastně nabízí k prodeji tak to
byly asi tři druhy, většinou všade vyprodané a
prodejci říkali zeptejte se v září. Podobné to
bylo i s mezistěnami, medometem a dalším
potřebným vybavením. Žijeme v době kdy mi
denně přijde domů tolik letáků, že s nimi ne-
stačím topit, kdy obden odháním od domu de-
alera, co mi chce něco vnutit, kdy obchody
jsou přeplněny k prasknutí, ale vesměs jsou to

jen hlouposti a zbytečnosti. To co člověk
opravdu chce nebo potřebuje nikde není. Rá-
zem se ocitám zpět o 25 let. Nejprve je to šok,
přiznávám, ale rychle se vzpamatovávám a
tvořím vlastní úly podle plánků z internetu.
I další vybavení jsem nakonec někde sehnal
nebo si vypůjčil od včelařů.

Nu a za pár dnů jsem usadil svůj první roj.
Pak již to šlo rychle za sebou až bylo obsazeno
pět úlků. Najednou neminul den abych se ve
včelkách trochu nepošťoural nebo si alespoň
chvilku u úlů, pozorujíce včely, neposeděl. Je
úžasné pozorovat jak včelí dílo roste, jak se
objevují první vajíčka, líhnou první včely..
Netušil jsem, že v mém věku mohu zažít tako-
vých poprvé. Má to ale i stinné stránky, to když
začnu pochybovat zda to co vidím je v pořádku,
jestli to nemá být zrovna jinak a jak..

A tak opět přichází na řadu chytré knihy a
včelařské časopisy. Hledám radu u zkušených
včelařů a navštěvuji různé včelařské kurzy, ale
tam je vždy vše jednoduché a naprosto jasné.
Jenomže realita doma v úle je naprosto jiná a
člověk tápe. Navíc některé rady a postupy se
malinko liší, no malinko, někde jsou to spíš
obraty o 180°. Náš neuznaný klasik Jára Cimr-
man kdysi prohlásil: “V tomto oboru bylo již
vykopáno mnoho slepých chodbiček jenom
proto, aby se zjistilo, že nikam nevedou.”

Toho jsem se chtěl vyvarovat a proto jsem
se učil. Po absolvování všech kurzů mám úpl-
ně jasno, pomalu si začnu razit tu svou cestič-
ku, možná bude slepá, ale jinak to prostě
nejde.

A tak jsem během své první a krátké vče-
lařské sezóny vyzkoušel snad všechny chyby,
které v budoucnu již nebudu opakovat a jen
tak se stanu opravdovým včelařem.

Nu a nakonec jsem po této krátké sezóně
vytočil i první vlastní med. Pokud sečtu své in-
vestice tak mne kilogram medu přišel na nece-
lých 1.300,-Kč, ale jak říká jiná TV reklama:
„Jsou věci, které si za peníze nekoupíte…..“
A je to pravda. Nikdy jsem těm řečem o práci,
která vás naplňuje, nevěřil. Najednou mě chyt-
lo včelaření a cítím se klidnější, vyrovnanější,
život se mi zdá bohatší a ani naši politici mě
nedokáží rozhodit. Musím tedy konstatovat,
že včely mi daly více než mi vzaly a věřím, že
to tak bude i nadále. Akorát lituji, že jsem ne-
začal včelařit již dříve.

Tento článek možná někoho pobaví, ale já
jej píši pro motivaci a povzbuzení těch, co ně-
kdy o včelaření uvažovali, ale ještě to nezku-
sili. Také může posloužit jako inspirace těm,
co mají blízko k přírodě nebo mají rádi med,
aby také sami začali včelařit. Protože právě
jaro je pro začátek to nejvhodnější období.

Svým článkem dokazuji, že začít se dá
v každém věku, že čekat až někdy na něco je
blbost. Dále ukazuji, že počáteční potíže se ne-
chají překonat a samotné včelaření není až ta-
ková věda. Chce to hlavně získat cit pro včely
a zbytečně jim nepřekážet v jejich díle. Také
musím vyvrátit tvrzení, že včelaření zabere
spoustu času. To je další hloupost. V moder-

ních úlech se dá včelařit s minimem času. To,
že tam pak celé hodiny prosedíte a budete
včelky pozorovat je již věc jiná.

Mnoho zájemců může odradit drahé vyba-
vení a velké počáteční investice. Na tom
bohužel něco pravdy je. Ale pokud bude ně-
kdo chtít včelařit pouze pro zábavu nebo si za-
jistit kvalitní med pro svou rodinu a zároveň je
průměrně zručným majitelem cirkulárky, stačí
mu do začátku pár stokorun.

Pokud pro Vás článek není inspirativní,
pak snad poslouží jako informace, že něco
jako včelaření existuje, a že po Vašem městě
se pohybují lidé, chovatelé včel, kteří si říkají
včelaři. Jde tedy o jakési zviditelnění, nás vče-
lařů.

Ono takové zviditelnění je velice důležité.
Pokud se vrátím úplně na začátek, tak jsem
vůbec nevěděl na koho se mám obrátit a to
bylo to nejhorší. Později už jsem získal nějaké
kontakty a pak jsem řešil dilema zda vstoupit,
či nevstoupit, do Českého svazu včelařů. Měl
možnost číst časopis Včelařství, vydávaný
svazem včelařů, a zde mimo pěkných odbor-
ných článků jsem neustále narážel na věci
jako: „okresní výbor zasedal… ústřední výbor
rozhodl… na okresním aktivu.. atd.“, což mi
něčím zavánělo a nahánělo mi to hrůzu.

Časem se ukázalo, že tato vysoká organi-
zovanost, která mi nejprve naháněla hrůzu, má
i své velké výhody. Zejména při léčení včel-
stev. Díky tomu jsou u nás včelstva v poměrně
dobrém stavu v porovnání s okolními státy.
Také České včelaření má vysokou úroveň a
dobrou pověst ve světě. Tak tedy nakonec
u mně převládla profesní stránka a vstoupil
jsem. Přece je to hlavně zájmové sdružení.
Jsou v něm lidé se stejnými zájmy, kteří řeší
stejné problémy, vzájemně si předávají své
zkušenosti nebo jezdí na společné akce. Jsou
zde lidé, kteří mi v mém začátku pomohli a na-
konec mě přijali mezi sebe a neukousli mě.
A určitě poradí nebo pomohou i Vám pokud se
rozhodnete začít se včelkami, nebo se budete
chtít jen něco dozvědět. Já osobně zatím ne-
mám tolik zkušeností na rozdávání, ale pokud
někdo chce tápat se mnou, klidně napište, ve
dvou se to lépe tápe. Jinak jsou tu i jiní, již
zkušení včelaři.

Místní základní organizace má nyní, i se
mnou, dvacet tři členů a z toho jsou tři ženy.
Věkový průměr členů je 58 let. (Ten jsem tedy
se svou čtyřiačtyřicítkou trochu pokazil.)

Celkový počet vyzimovaných včelstev
v letošním roce je 250. Pokud tento počet roz-
dělíme na jednotlivé katastry v působnosti
naší základní organizace, vypadá to násle-
dovně:

Nové hrady 35 včelstev, Údolí 29 včel-
stev, Veveří 3 včelstva, Štiptoň 50 včelstev,
Byňov 22 včelstev, Hranice 9 včelstev, Nako-
lice 50 včelstev, Vyšné 12 včelstev a Obora
40 včelstev.

Na závěr chci poděkovat těm včelařům, co
mi pomohli začít a redakci Novohradského
zpravodaje za zviditelnění včelařství otisknu-
tím tohoto článku.

Jiří Liška, nakolice@o2active.cz

Jak jsem začal včelařit

Vzpomínka na

Jaroslava
Švestku

Ve čtvrtek 19. dubna 2012 v 18 hodin,
v předvečer nedožitých 70. narozenin

Jaroslava Švestky, představíme
v knihovně Libri prohibiti v Praze

veřejnosti jeho knihu
„Deník dřevorubce“,

uskuteční se rovněž vernisáž výstavy
jeho fotografií. Jaroslav Švestka
v Nových Hradech mnoho let žil

a v roce 2006 tam i zemřel.
Ti, kteří jste ho měli rádi, přijeďte,

těšíme se na vás!!!

Adresa: Senovážné náměstí 2,

Praha 1, telefon: 224 225 971,

e-mail: libpro@iol.cz.
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Oznamujeme všem, že

ZÁPIS DO
MATEŘSKÉ

ŠKOLY
bude ve dnech

25. a 26. DUBNA 2012 (8 – 14 h)
současně se dny otevřených dveří
K zápisu přijďte s dětmi, které dovrší

3 let ve školním roce 2012 - 2013
Těšíme se na vás, vaše školka

www.msnovehrady.cz

Pozvánka do borovanského bazénu,
kde učí děti plavat i přemožitel kanálu La Manche
V Borovanech v bazénu se koná vždy v úterý od 17 do 18 hodin odborný plavecký výcvik,

který je určen pro děti již od 4 let. Horní věková hranice není omezena, záleží na zdatnosti
plaváčka. V kurzu se děti naučí základy splývání a plavání, skákání a pobaví se při
nejrůznějších vodních hrách.

Kurz vedou trenéři z klubu Plavání České Budějovice Tomáš Vymyslický a Filip Pytel.
Naše děti učí plavat dokonce přemožitel lamanšského kanálu, kterým se Filip stal v roce 2007.

Rodiče mají v době kurzu povolen vstup do bazénu zdarma, takže je možné mít své rato-
lesti stále pod dohledem. Cena za lekci činí 115,- Kč. Více informací k plavání je možné zís-
kat na stránkách http://plborovany.webnode.cz nebo na e-mailu: borovany@plavani-cb.cz.

Jana Oesterreicher Malíková

Tradiční Vítání jara ve školní družině
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Oblastní kolo v recitaci
Na začátku února se v hojném počtu žáci Základní školy Nové Hra-

dy zúčastnili školního kola v recitaci. Úspěšní recitátoři byli vybráni,
aby zkusili štěstí v oblastním kole v Českých Budějovicích.

7. března se do českobudějovického klubu Horká vana sjeli recitáto-
ři z některých základních škol a gymnázií z Českých Budějovic a okolí.
Za naši školu v recitaci soutěžili Marek Rolínek (2.B), Eliška Rolínko-
vá (5. třída), Filip Liška (7. třída) a Jakub Kříha (8. třída).

Velkou pozornost si zaslouží náš nejmladší, ale nejúspěšnější recitá-
tor, Marek Rolínek. V první věkové kategorii podal výkon, kterým osl-
nil nejen dětské i dospělé publikum, ale především náročnou porotu.
Získal 1. místo a postoupil do krajského kola. Markovi gratulujeme a
přejeme v dalším kole mnoho zdaru.

Eliška Rolínková i oba chlapci recitovali na pěkné úrovni, pro silnou
konkurenci do vyššího kola nepostoupili.

Přehlídka mladých recitátorů přinesla žákům mnoho zážitků, zkuše-
ností i radosti z krásných výkonů. Mgr. Ivana Pelechová

Zvonek
z Novohradských hor pokračoval

v oboru sólový a komorní zpěv
Březnový měsíc byl znovu naplněn soutěží Zvonek z Novohrad-

ských hor. První březnový den v budově základní školy proběhlo
školní kolo v sólovém a komorním zpěvu. Porota ve složení Mgr.
Jana Malíková (předsedkyně poroty), Mgr. Danuše Rolínková,
p. Jan Šnokhaus, Mgr. Václav Pávek a Mgr. Hana Kudrnová posu-
zovala 46 sólových vystoupení a 10 komorních zpěvů v pěti věko-
vých kategoriích.

Žáci 0. – IV. kategorie (MŠ, 1. – 9. třída) soutěžili se dvěma lido-
vými písněmi, v V. kategorii si žáci 8. a 9. třídy mohli vybrat píseň
populární. Školního kola se rovněž zúčastnili zpěváčci z Mateřské
školy Nové Hrady v doprovodu p. Michaely Koldové a p. Šárky
Dibďákové. O soutěž projevilo zájem mnoho našich žáků, všechny
kategorie byly dostatečně naplněny a porota musela rozhodovat
o vítězích v početné konkurenci.

Z každé kategorie v sólovém i komorním zpěvu vyšli tři úspěšní
vítězové, kteří nás zastupovali v meziškolním kole v Horní Stropnici
ve středu 7. března. Všichni soutěžící zde předvedli velmi pěkné vý-
kony a většina našich žáků si odvezla ocenění v podobě diplomů
i sladkých odměn.

Všem zúčastněným soutěžícím blahopřejeme.
Za ZŠ Mgr. Jana Štorová, DiS.

Zaslouží si uznání
Dobří učitelé jsou požehnáním pro školu. To jsem si uvědomila,

když jsem se 1. března zúčastnila jako členka poroty školního kola
pěvecké části víceoborové soutěže Zvonek z Novohradských hor.
Už loni jsem byla mile překvapena, ale letos doslova nadšená jak
velkou účastí účinkujících zpěváků, tak hlavně výbornou organizací
soutěže. Jediná žena Mgr. Jana Štorová zajistila perfektní průběh
celého odpoledne. Co jinde obstarává skupina lidí, zde zvládla jedna
mladá učitelka – přípravu většiny soutěžících, klavírní doprovody,
přípravu diplomů, dárků, pedagogický dozor, dokonce i pohoštění
pro účinkující a mnoho dalšího. Zažila jsem během své učitelské
praxe hodně recitačních a pěveckých soutěží i na vyšších úrovních
(okresní, krajské, národní), ale s tak vynikající organizací zajištěnou
jedním člověkem jsem se ještě nesetkala. Takovou šikovnou a
obětavou učitelku, jako je Jana Štorová, mohou Novým Hradům na
jiných školách jen závidět.

Mgr. Jana Malíková, předsedkyně poroty
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Skauti z Horní Stropnice v České televizi
aneb Oslavy 100 let českého skautingu

Tento rok uplyne 100 let od prvního skautského
tábora, na který vyrazil s několika chlapci Antonín
Benjamin Svojsík, sto let od tábora, který je pova-
žován za počátek staleté skautské historie v českých
zemích. Letos si toto významné výročí připomene
více než 45 000 skautů a skautek po celé republice.

Skauti a skautky se ohlédnou za uplynulým sto-
letím. Skauting byl pro nepohodlnost režimu několikrát zakázán, mno-
ho příznivců hnutí bylo pro svůj životní názor perzekuováno. To, že byl
skauting po návratu svobody vždy velmi rychle obnoven, svědčí o živo-
taschopnosti skautských ideálů. A proto dobrodružství pro desetitisíce
lidí pokračuje - skauti slaví nejen sto uplynulých let, ale také vstup do
dalšího nového století.

V rámci celoročních oslav mohou skautské oddíly využít některý
z celostátních projektů, které jsou připraveny pro každou věkovou kate-
gorii. V knihkupectvích je k dostání rozsáhlá kniha Skautské století ma-
pující prvních sto let českého skautingu. Česká pošta vydává poštovní
známku se skautským motivem, Česká národní banka pak skautskou
minci, Muzeum hlavního města Prahy zve na výstavu o skautingu.

Na den sv. Jiří připadá vyvrcholení celostátních oslav, v plném
proudu bude velká skautská výstava v Muzeu hlavního města Prahy.

Na druhém programu České televize dne 24. dubna 2012 bude vysí-
lání odpoledne a večer (od 15.00 hod. do 22.00 hod.) patřit Junáku. Bu-
dou vysílány medailonky skautských osobností: Heleny Illnerové,
Romana Týce, Marka Orka Váchy, Petra Gazdíka, Jaroslava Čvančary
a Erika Tabery, od 20:00 bude následovat dokument "O trochu lepší
svět" a diskuze, kterých se zúčastní jak skauti, tak i "neskauti" na téma-
ta: Moderní skautský program, Historie skautingu a perzekuce,
Občanství a dobrovolnictví a Splněný "skautský" sen.

V medailoncích skautských osobností se představí i skauti ze
skautského oddílu KOMETA Horní Stropnice, kteří se dne
15. března 2012 zúčastnili natáčení s Markem Orkou Váchou. Me-
dailonek se členy našeho oddílu a Markem Orkou Váchou bude vy-
sílán 24. dubna 2012 na ČT2 cca v 18.00 hod.

Životopis Marka Orka Váchy
P. Mgr. et. Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D. (* 14. září 1966, Brno) je

český římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisova-
tel. Je administrátorem lechovické farnosti, farním vikářem (kaplanem)
Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvá-
tora (jejímž farářem je Tomáš Halík) a přednostou Ústavu lékařské eti-
ky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Ve skautu získal
přezdívku "Orko" (= zkratka pro "Orlí oko").

Život
Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v obo-

ru molekulární biologie a genetika. Teologického vzdělání nabyl studi-
em v Olomouci a Bruselu. Ve své doktorské práci na Lékařské fakultě
Masarykovy univerzity se zaměřil na etickou problematiku poznání lid-
ského genomu a na genetiku chování. Zúčastnil se dvou expedicí do
Antarktidy (1997 a 2000) na základnu Eco-Base na ostrově Nelson

v Jižních Shetlandách společně s Jaroslavem Pavlíčkem. Je učitelem
biologie, náboženství a etiky na Biskupském gymnáziu v Brně a na
Arcibiskupském gymnáziu v Praze.

Dílo
Kromě desítek odborných a populárně naučných článků je autorem

následujících knih vydaných nakladatelstvím Cesta v Brně:
− Tančící skály: O vývoji života na Zemi, o člověku a o Bohu, 2003
− Šestá cesta: O havranech, o liliích a o mnohem vzácnější cestě,

2004
− Návrat ke Stromu života: Evoluce a křesťanství, 2005
− Poslední země: Antarktida, 2007
− Místo, na němž stojíš, je posvátná země: O kruhu úcty k člověku,

přírodě a celému vesmíru, 2008
− Probouzení, 2009
− Kéž bych pod hvězdami dobře odtančil svůj tanec, 2010
− Modlitba argentinských nocí, 2011

Dále je scénáristou a zároveň účinkujícím v televizním cyklu Tančí-
cí skály (ČT) a Náš dům v kosmu - ekologie a bioetika (TV Noe). Živo-
topis Marka Orka Váchy: www.cs.wikipedia.org

V článku Davida Koiše - Gumídka se můžete dočíst, jaké prožili čle-
nové oddílu zážitky při natáčení.

www.kometa.estranky.cz
Petr Aksamit - Hvězdář

vedoucí skautského oddílu KOMETA Horní Stropnice

Jak jsme natáčeli pro Českou televizi
Skauti tento rok slaví 100 let českého skautingu a v rámci toho natá-

čí Česká televize pořady o skautech, které odvysílá na programu ČT2
dne 24. dubna 2012 od 15:00 do 22:00 hod. Náš oddíl se natáčení
zúčastnil dne 13. 3. 2012 a zároveň strávil v Praze krásné 3 dny.

První den našeho pobytu v Praze jsme po ubytování jeli na Pražský
hrad, kde jsme si prohlédli Chrám sv. Víta, viděli jsme ceremoniál stří-
dání hradní stráže, pomník T. G. Masaryka a řadu různých památek
v okolí pražského hradu a také se dozvěděli hromadu historických in-
formací.

Druhý den byl pro nás den "D", kdy jsme natáčeli pro ČT. Ráno
jsme jeli na sraz se štábem, Marek Orko Vácha nás přivítal před vcho-
dem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Orko nám potom ukázal
místnosti 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde nám lékaři a zdra-
votní sestry na figurínách předvedli, jak podávat léky, aplikovat injekce
a odebírat krev. Po této prohlídce nás Orko zavedl do své kanceláře a
ukázal nám knihy o různých zvířatech a květinách. Po chvilce nám vy-
právěl o jeho dětství mezi skauty a o expedici do Antarktidy na základ-
nu Eco - Base na ostrově Nelson v Jižních Shetlandách, o různých
druzích tučňáků a zvířatech, kteří žijí na tomto ostrově. Na druhou část
natáčení jsme se přesunuli do pražské ZOO, kde nám Orko vyprávěl
o zvířatech, viděli jsme krmení tučňáků, dozvěděli se informace o ptá-
cích a také jsme navštívili pavilon indonéské džungle. Natáčení s Or-
kem jsme zakončili tím, že jsme mu předali šátek ke 100 letům
skautingu, Orko se nám podepsal do kroniky a pak už jen zbývalo se
rozloučit. Toto natáčení byla pro mne velká zkušenost. Medailonek
s Markem Orkou Váchou a naším oddílem bude odvysílán 24. dubna
2012 na programu ČT2 cca v 18.00 hod.

Třetí den před odjezdem domů jsme se jeli podívat na Vyšehrad a na
vyšehradský hřbitov, kde jsou pochovány významné osobnosti českého
státu např.: Božena Němcová, Jan Neruda, Karel Čapek, Svatopluk
Čech, Vítězslav Hálek, Eduard Bass, Antonín Dvořák, Vítězslav Ne-
zval a řada dalších. Na tomto hřbitově je také pochován zakladatel čes-
kého skautingu Antonín Benjamin Svojsík.

Byly to krásné tři dny, které jsme prožili v Praze, viděli jsme řadu
zajímavých věcí a načerpali nové informace.

www.kometa.estranky.cz
David Koiš - Gumídek, rádce družiny "Gumídci"

Skautský oddíl KOMETA Horní Stropnice
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Novohradská číše v příjemném
rytmu a skvělým finálem

Taneční soutěž Novohradská číše si v sobotu, 31. 3. 2012, „odtančila“
další ročník. Už neuvěřitelný 34. , tedy dáma v nejlepších letech. Do na-
šeho města se sjelo 88 párů z celé České republiky a Slovenska. Program
soutěže dobře vygradovala poslední část, kterou byly latinsko-americké
tance v předvedení skvělých párů taneční ligy. Nicméně obdiv publika si
získaly nejen nejlepší soutěžní páry, ale i doprovodný program. V něm
se představil juniorský taneční pár Adamec -Otáhalová, čerství mistři re-
publiky a dále malé mažoretky z Hluboké nad Vltavou.

Soutěž se opět konala pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr.
Jiřího Zimoly, finančně se na akci podílelo těchto 13 sponzorů: E.ON
ČR Č. Budějovice, Jednota, spotřební družstvo Č. Budějovice,
ŽPSV a.s. závod N. Hrady, Rybářství Nové Hrady s.r.o., EUROVIA
CS, a.s. Č. Budějovice, Tangenta s.r.o. Č. Budějovice, AQUASERV
a.s. Č. Budějovice, Stavební poradna, spol. s.r.o. Č. Budějovice, Ma-
rius Pedersen a.s. H. Králové, Motor Jikov Č. Budějovice, Ledax
o.p.s. Č. Budějovice a ČEVAK a.s. Č. Budějovice, výrobní zádod
Dobrá Voda. Hlavní ceny pro soutěžící zajistil Milan Frajt, Česká ře-
mesla o.p.s. Č. Budějovice, věcné dárky poskytly: Květinářství N.
Hrady, Zahradní centrum N. Hrady, Cukrárna Kousek N. Hrady,
Drogerie N. Hrady, Truhlářství D. Mráz N. Hrady, František Lech-
ner Nakolice, Jitka Duspivová; perníčky připravily H. Staňková, M.
Hofmannová, J. Oppolzerová, R. Malcátová, M. Vaňková, L. Staň-
ková, A. Maxová, H. Kinclová a M. Oppolzerová. Všem těmto fir-
mám, institucím a lidem patří velké poděkování.

A velké poděkování tímto věnuji ještě jednou všem pořadate-
lům a technickým pracovníkům, kteří zvládali svoje role a práci
s přehledem a s profesionální pohodou. Určitě to ocenili všichni
soutěžící, porotci a návštěvníci této významné kulturně společen-
ské akce, včetně mě. Děkuji.
více na www.kicnovehrady.cz Květa Jarolímková (foto Petr Hnilička)
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Připravujeme na léto
Zájezd na divadelní představení

nového muzikálu

Casanova
v podání Divadla

Hluboká nad Vltavou

13. 7. 2012,
začátek představení  21.15 hod.

zámek Hluboká nad Vltavou
vstupenky 420 Kč

+ doprava autobusem

přihlášky na KIC N. Hrady,
tel. 386 362 195

KIC Nové Hrady pořádá
společenský večer se

Zdeňkem Troškou
a Jaroslavem Suchánkem

„NEBE v HUBĚ
aneb Blbiny z ústní dutiny“

16. 4. 2011, od 19.00 hod.,

v Kinosále Nové Hrady, vstupenka 200 Kč

KIC N. Hrady, tel. 386 362 195

Klub přátel hudby při ZUŠ T. Sviny

zve na koncert

Roman Fojtíček – saxofon
Daniel Wiesner – klavír

18. 4. 2012, 19.00 hod.
Kulturní dům T. Sviny

Další info. na tel. 380 120 540,
info@zustsviny.cz

Velikonoční program
v Nových Hradech

7. – 9. 4. 2012

Ó Sobota 7. 4., 16.00 hod.

Pohádka „Na salaši draci jsou“

Hraje Divadelní společnost FoR
Kreuzmanna

Kinosál Nové Hrady

Vstupné 40,- Kč

Ó Sobota – pondělí, 7. – 9. 4. 2012

Velikonoční program v kovárně

V sobotu kování, pletení pomlázek
a výroba píšťalek, pečení z kynutého těsta,
zdobení vajíček,

Vystoupení dětského souboru Rybníkáři

Výstava Malované rodinné vajíčko
v Koželužně

Výstava „Papírová krajka“ paní Anny
Hlinšťákové v Koželužně

Ó Neděle 8.  4. 2012, 13.00 – 16.00 hod.

Zdobení velikonočních perníčků
v Koželužně

Ó Čtvrtek – pondělí,  5. –  9. 4. 2012

Státní hrad Nové Hrady,
2. prohlídková trasa:

Zvyky a tradice na počátku 20. století
aneb „Od Masopustu do Velikonoc“

KIC Nové Hrady  zve na pohádku  pro děti a rodiče

„Na salaši draci jsou“
Sobota 7. 4. 2012, 16.00 hod.

Hraje Divadelní společnost FoR Kreuzmanna

Pojďte a prožijte celý rok na salaši s Ondrou a Jurou. Jsou to bačové jak se patří,
kteří se po celý rok starají o nové ovečky, ale vůbec to nemají jednoduché.

Na téhle salaši nedělají neplechu jen vlci… Pak ještě uvidíte  jak pekli koláče,
jak slavili Velikonoce a vůbec se dozvíte hodně

o lidových tradicích, na které si pomatuje už jen málokdo.

Kinosál Nové Hrady, vstupné 40,- Kč

V sobotu 14.4. od 20.00 hod.

tímto srdečně zveme na

„Taneční večer
s Metroklubem“

Místo konání: Rokokový sál Wellness
hotelu Rezidence

Vstupné: 250 Kč/osoba
včetně občerstvení rautem

Rezervace vstupenek:

email: sales@rezidencenh.cz
tel.: 00420 724 130 399
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Proč jít na koncert Mirka Kemela?
V rámci vernisáže vý-

stavy „ Karykatury“ Mir-
ka Kemela se nám tento
výtvarník představí i jako
originální písničkář a mu-
zikant. Hudba jeho kape-
ly balancuje na pomezí
více žánrů od balad přes
šanson a blues až po chyt-
lavé hospodské písničky.
Vždy jde především o
osobní zpověď autora,
který do textů vtěluje své
vnímání života a světa
v mnoha zjevných i pou-
ze tušených aspektech.
Písničky jsou založené na
básnických textech a jed-
noduché melodii. Pro věci
neznalého posluchače by
se dalo zjednodušeně říci,
že Mirek Kemel vychází

z podobných kořenů jako například Václav Koubek, Jaromír Nohavica,
Radůza či Vladimír Mišík.

Akordeonista a příležitostný kytarista Kemel hrával již ve druhé po-
lovině osmdesátých let v žižkovských hospodách v Praze a již tehdy
začaly vznikat jeho první autorské písničky. V roce 2007 objevil fouka-
cí harmoniku a její kouzlo jej úplně dostalo. Velký důraz klade na texty,
z velké většiny inspirované skutečně prožitými událostmi. Snaží se pod
jednoduchými příběhy hledat něco co nás přesahuje.

Kapelu tvoří Mirek Kemel (akordeonista a příležitostný kytarista),
Vlastimil Konopiský (kytara, housle, viola, aranže a zpěv) a Tomáš
Görtler (akordeon, klávesy, aranže a zpěv). Jejich dosavadní hudebním
vyvrcholením je vydání CD Krajem šel anděl, které se setkalo s velmi
příznivými recenzemi.

Jako malé nalákání na písničkáře, kterého možná neznáte, je text jeho
jedné z nejhezčích písniček.

Jitrocel

Vzpomínám si rád, na léto v tichém kraji.
Na pohled tvých očí, co bolest neutají.
Jak se mohlo stát, že všichni zapomněli
na tvé ruce v trávě, v léčivém jitroceli.

Vidím tě v listech stromů, vidím tě v kameni.
Můj bože prosím tě o tvoje znamení,
že všechno má svůj řád, že chybovat jsme směli,
když hledali jsme spolu sílu v jitroceli.

…a zbytek se  už dozvíte  na koncertě…

KIC Nové Hrady vás zve na koncert

Toulky barokní Evropou
na zámku v Nových Hradech

18. 5. 2012, od 18.00 hod.
Zámek Nové Hrady, vstupné dobrovolné

V pátek 18. 5. od 18 hodin se na zámku v Nových Hradech usku-
teční absolventský koncert posluchaček Akademie staré hudby
v Brně - Zuzana Zaimlová – zpěv, Lucie Hagenhoferová – barokní
příčná flétna a Jitka Šlechtová – cembalo.

Prostřednictvím hudby významných skladatelů se zatouláme do
kolébky slohu – Itálie, navštívíme také Čechy, Německo, Anglii a
Francii. Atmosféru hudby baroka podpoří hra na kopie historických
nástrojů, a sice barokní příčnou flétnu a cembalo.

Zuzana Zaimlová – zpěv
Od dětství navštěvovala lekce zpěvu a kytary. Obor zpěv studo-

vala na českobudějovické konzervatoři. Roku 2011 vystudovala na
Pedagogické fakultě v Č. Budějovicích obor český jazyk-hudební
výchova pro ZŠ. V současné době se připravuje na absolutorium na
Akademii staré hudby v Brně v oboru zpěv pod vedením přední čes-
ké sopranistky s mezinárodním renomé, Ireny Troupové.

Lucie Hagenhoferová – barokní příčná flétna
Od dětství hrála na zobcovou a moderní příčnou flétnu, klavír a

varhany, vystupovala se Znojemským komorním orchestrem. Nyní
studuje obor barokní příčná flétna u Lucie Duškové na Akademii
staré hudby v Brně a germanistiku na filozofické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze.

Jitka Šlechtová – cembalo
Absolvovala Konzervatoř v Českých Budějovicích ve hře na kla-

vír. Již na Konzervatoři se začala věnovat hře na cembalo. Cembalo
jako hlavní obor vystudovala AMU v Praze ve třídě Prof. Giedré
Lukšaité-Mrázkové a v roce 2006 zde ukončila magisterské studium.

KIC Nové Hrady zve na

Vernisáž výstavy

„Karykarury“ Miroslava Kemela
Neděle 6. 5. 2012, 16.00 hod.

V Koželužně Nové Hrady

Miroslav Kemel se živí jako deníkový karikaturista,
prošel Lidovými a Hospodářskými novinami,
od roku 2004 působí v Mladé frontě Dnes.

Současně se také věnuje malbě obrazů
a své lásce – hudbě.

V rámci vernisáže můžete navštívit

Koncert Mirka Kemela
v neděli 6. 5. 2012, od 17.00 hod.

v Koželužně
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AKTIVITY V KOŽELUŽNĚ
¢ Pondělí

Prorodinné aktivity
14.00 – 16.00 hod.
Pestrý program vhodný pro celou rodinu, trávení času při společ-
ném tvoření.
Aktivita za dobrovolný poplatek.
zajišťuje Lucie Sovová

Rehabilitační cvičení s Ivou Blížencovou
16.00 – 17.30 hod.
Doporuč. pohodlné cvičební oblečení, karimatky

¢ Středa
Výtvarné tvoření pro děti
13.00 – 17. 00 hod.
přicházet a odcházet můžete v této době jakkoliv.
Příspěvek na materiál je 20 Kč.
Výtvarné tvoření ve středu bych ráda znovu spojila pro všechny vě-
kové kategorie. Vidím totiž velký přínos v tom, když se lidé neod-
dělují podle vzrůstu, věku a vlastních možností, ale naopak spojují
své třeba omezené možnosti ve společné tvorbě.
Takže, kdo jste starší, přijďte pomoci těm v malém těle, oni vás na
oplátku budou nekonečně inspirovat.
zajišťuje Lucie Sovová
Výtvarné aktivity a tvoření kulis, kostýmů a dalších předmětů
pro akce pořádaných kulturním centrem se bude konat dle potřeb KIC.
V době pondělních a středečních aktivit bude možné hrát v Kože-
lužně stolní fotbal podle „koželužnových“ pravidel „HRÁT si a
NEZLOBIT“.

¢ Sobota
Tvůrčí odpoledne pro celou rodinu
14.00 – 17.00 hod.
Malování, modelování, tiskání, tvoření různého druhu a z různých
materiálů.
Aktivita za dobrovolný poplatek.
zajišťuje Lucie Sovová a aktivní rodiče

Další informace k aktivitám v Koželužně na KIC N. Hrady,
www.kicnovehrady.cz, tel. 386 362 195
nebo přímo u Lucie Sovové, mobil 774 766 676

Prázdninový klub v Koželužně
V době jarních prázdnin jsme připravili prázdninový program

pro děti. Dopoledne jsme tvořili, odpoledne byla Koželužna přístup-
ná pro hráče stolního fotbalu a promítalo se, v nabídce byl i den des-
kových her.

Setkaly se zde tak děti, které navštěvují některou z pravidelných
aktivit, i ti, kdož v běžném školním roce nemají čas, rodiče, kteří si
chtěli užít prázdniny společnými zážitky s dětmi a už i první náv-
štěvníci si zpestřili čas lázeňského pobytu.

Myslím, že si pro své děti nemůžeme přát víc, než aby svou při-
rozenou činorodost měly možnost uplatnit. Když to dobře půjde, bu-
dou takoví i v dospělosti. L. Sovová

Připravujeme pro děti
na léto v Koželužně

¢ Hudební týden aneb bubnování v rytmu života
V současné době jednáme o možnosti uspořádat pro děti „otevře-
ný“ Hudební týden v Koželužně. Zaměřený bude na rytmiku, bub-
nování, pohybové prvky a následně společné vystoupení na
veřejném prostranství v Nových Hradech (bude upřesněno).

Termín  16.- 21. 7. 2012

¢ Tvůrčí týden  aneb tvořit může každý
V roce 2012 bychom zopakovali Tvůrčí týden pro děti, které Kože-
lužnu navštěvují pravidelně nebo si chtějí o prázdninách vyplnit
tvořením volný čas.

Termín 27. - 31. 8. 2012

Podrobněji budeme ještě informovat veřejnost prostřednictvím zpravo-
daje, včetně možnosti předběžného přihlášení (počet míst je předem do-
poručen). Informace na KIC N. Hrady, tel. 386 362 195.
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Okénko do knihovny
Kostík Billy – Christopher Lincoln
Jmenuji se Billy Kostík. Jsem kostlivčí kluk a
bydlím v tajné komoře panského sídla Hogo
Fogo. Moje kamarádka Milicent je neteř zdej-
šího pána Kazisvěta Bigluma. Moji rodiče
Lars a Milunka Kostíkovi mají důležitou prá-
ci: třídí a evidují tajemství rodiny Biglumo-
vých a ukládají je do truhel a lodních kufrů.
Jsou zaměstnanci Ministerstva lží a výmyslů,
které je vyslalo ze Záhrobí sloužit na Zemi.
Ale nemysli si, svého kostlivce ve skříni nebo
v komoře nemívají jen lidé, ale také kostlivci...

Prázdniny v nebi – Vhrsti
Po své půvabné autorské prvotině Už se nebo-
jím tmy přichází Vhrsti se zbrusu novým dob-
rodružstvím malého Štěpána. V napínavém
příběhu se kromě medvídka Bartoloměje se-
známíme se spoustou nových postav - andě-
lem Vítkem, celou Štěpánovou rodinou a
především s hrozivým bouřkovým drakem,
proti kterému není třeba bojovat. Stačí přemo-
ci vlastní strach.

Erebos – U. Poznanski
Na jedné londýnské škole si mezi sebou žáci
začnou předávat podivné balíčky, jeden se na-
konec dostane i ke zvědavému Nickovi. V ba-
líčku je DVD s počítačovou hrou Erebos, která
má přesná pravidla a toho, kdo je poruší, čeká
krutý trest nebo smrt. Ale dokáže splnit i ta
nejtajnější přání. Jak je možné, že Erebos o
každém všechno ví? A co vlastně Erebos
chce?

Barvy života – Petra Braunová
Spolu s autorkou čtenářům předestírá rozho-
vory s devětadvaceti osobnostmi, které byly
jejími hosty v televizním studiu a mají na téma
aktivního stáří rozhodně co sdělit. Jsou mezi
nimi taková jména jako Richard Honzovič,
Olga Čuříková, Olga Sommerová, Jan Špáta,
Libor Pešek, Marta Kubišová, Eva Pilarová,
Josef Zíma, Josef Vinklář, Stanislav Zindulka,
Soňa Červená, Jan Kristofori, Václav Postrá-
necký, prof. Zdeněk Dienstbier a další.

Upíří deníky – L. J. Smith
Nové díly.

Vampýrská akademie – Richelle Mead
Nové díly.

Klub radostí dnešního dne
– Petra Braunová
Hlavní hrdinka Monika prožila dětství a mládí
u prababičky a pradědy, jejichž psychiku krutě
poznamenala válka a vyrostla z ní narušená
osobnost, manipulující a intrikující s ostatními
prostřednictvím Facebooku, kde založí “Klub
radostí dnešního dne”. Jednoho dne se jí věci
vymknou z rukou.

Kalvárie – Petra Braunová
Láska ženy k ženě spojuje osudy osmnáctileté
Jany a dvaačtyřicetileté Pavly. Obě se potýkají
s odlišnou sexuální orientací a procházejí ne-
změrnou kalvárií. Citlivé téma je v knize líče-
no s velkou dávkou odvahy.

Tajemství posvátných míst
– Brian Haughton
Co se skrývá za záhadnými jevy pozorovaný-
mi u starobylých památek a archeologických
nalezišť? Pečlivý výzkum přináší nové fasci-
nující poznatky o více než třiceti posvátných
místech celého světa. Odkrývá pravdu o stra-
šidelných hrobkách Etrusků a o neznámém
původu evropských katedrál, zkoumá tajemný
kambodžský chrám Angkor Wat, posvátné
skalní či kamenné útvary australských domo-
rodců i mnohé další podivuhodné fenomény.

Tankista – Bruno Friesen
Je pouze pár vzpomínkových knih o bojích ně-
meckých obrněných jednotek v posledním
roce války na východní frontě. Jedinečný je i
autorův osud. Pocházel z německy mluvící
minority na Ukrajině a jeho rodiče se v roce
1924 odstěhovali do Kanady. Bruno se svým
bratrem odplouvají do Německa, ačkoli ně-
mecky sotva hovoří, kde pro ně jejich otec na-
plánoval šťastnější život. Autor popisuje
výcvik a detailní popis obsluhy a způsobu boje
s tanky Panzer IV a stíhači Jagdpanzer IV. Líčí
tankové bitvy, jichž se účastnil, od bojů v Ru-
munsku na jaře 1944, přes Litvu až po západní
Prusko počátkem roku 1945. Podobné vzpo-
mínky by se těžko v literatuře našly. Jeho lid-
ský příběh vyprávěný živým jazykem končí
popisem autorova úsilí o návrat do Kanady.

Beseda
s autorským čtením
a čtenáři roku 2011

Vúterý 20. března při-
jala pozvání Městské kni-
hovny v Nových Hradech
spisovatelka Petra Brau-
nová. Petra Braunová je
autorkou mnoha knih pro
děti, ale i románů pro do-

spívající dívky a dospělé. Dopoledne se
uskutečnily dvě velice zajímavé besedy
pro žáky základní školy. Tu první navštívi-
lo 50 dětí z 5. a 6. tříd, pak je vystřídalo
40 dětí ze 7., 8. a 9. třídy. Nejprve se paní
Braunová rozhovořila o tom, jak vzniká
kniha, kdo všechno se na jejím vzniku po-
dílí, jak vypadá konkrétní spolupráce
s ilustrátorem a jak dlouho to vlastně trvá,
než se kniha ocitne mezi čtenáři. Pro kaž-
dou věkovou skupinu vybrala spisovatelka
Braunová knihy ze své tvorby. Děti zaujala
podrobnostmi o vzniku knih i čtením napí-
navých úryvků.

Na konci každé besedy odpovídala paní
Braunová na zvídavé dotazy dětí. Cenné
rady získali zejména budoucí „spisovatelé“.

Paní Braunová pro nás udělala celkem
tři besedy a všechny byly pro návštěvníky
zajímavé a obohacující. Děti si hned na
druhý den přiběhly půjčit knihy a to je pro
spisovatele určitě ta největší odměna. To je
důkazem toho, že osobní setkání s autorem
děti vždy pro čtení nadchne.

Podvečerní beseda byla určena dospě-
lým čtenářům a setkala se také s velmi dob-
rým ohlasem. Tento večer jsme navíc
využili k vyhlášení nějvětších čtenářů
roku 2011 ve třech věkových kategoriích.
Paní Anna Kovačíková je náš nejstaší a
nejvěrnější velký čtenář, desetiletý David
Kovář je nejpilnější dětský čtenář a paní
Marcela Vondrová je úplně největší čtenář
novohradské knihovny. Pogratulovat a pře-
dat dárek přišel těmto „knihomolům“ sta-
rosta Mgr. Vladimír Hokr.

Knihy
nepatří do kontejneru

Překáží vám doma knihy, které jsou již přečtené a které
již číst nebudete? Knihy nepatří do kontejneru! Je možnoust
přinést je do Městské knihovny, kde je pro takovéhle „sirot-
ky“ připraven regál, do kterého chodí nahlížet jiní milovníci
knih a ta vaše se určitě dostane do správných rukou.

Pokud se vám mezi nepotřebnými knihami „válí“ něco
z vaší první třídy – starý slabikář, živá abeceda, početnice,
starý penál, počítadlo, násadka na pero, kalamář… a můžete
je oželet, prosím, nevyhazujte, přineste je do knihovny, jed-
nou z toho možná uděláme pěknou výstavu pro naše vnou-
čata a nazveme ji třeba „Když babička a dědeček začali
chodit do školy“.

Vaše knihovna

Výstava
dětských výtvarných prací

Od konce února do 27. dubna jsou opět v naší knihovně v rámci 2. ročníku
výtvarné soutěže Lesy a příroda kolem nás vystaveny malířské výtvory zdej-
ších dětí. Do soutěže přinesly obrázky svých svěřenců: za MŠ p. učitelka Ilo-
na Vicánová, za Školní družinu p. vychovatelka Marcela Michaleová, za 5. tř.
ZŠ p. učitelka Petra Vyhlídková a dvě maminky prvňáčků. Kdokoliv půj-
dete kolem knihovny v době, kdy je otevřeno, přijďte se podívat a nejlep-
ším obrázkům můžete dát svůj hlas. Tři nejzajímavější práce z každé
kategorie postoupí do finále v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějo-
vicích, kde při vernisáži výstavy dne 7. 6. 2012 budou vyhlášeny výsledky sou-
těže a oceněni vítězové.

Organizátory této soutěže jsou Lesy České republiky s. p., Krajské ředi-
telství České Budějovice, Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice a
ZOO Ohrada. Ceny věnují Lesy České republiky s. p.
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IC Nové Hrady informuje…
Turistická sezona se nezadržitelně blíží, a právě z tohoto důvodu je

pro nás nutné účastnit se různých setkání pracovníků v cestovním ru-
chu. 17. dubna se jedno takové (pro nás důležité) setkání koná v Boro-
vanech, kde budou účastníci informováni o nabídce cestovního ruchu a
novinkách pro rok 2012 v česko-rakouském příhraničí. Podobné setká-
ní proběhne 12. dubna ve Strakonicích, kde se setkají účastníci cestov-
ního ruchu celého jihočeského kraje. Hovořit se bude o projektu
Jihočeského kraje „Žijeme v památkách“, o novinkách v činnosti Nadace
Jihočeské cyklostezky či o Mezinárodním dudáckém festivalu. A hned
poté (13. a 14. dubna) nás čeká poznávací výlet po Novohradsku.

A ještě jedna informace na závěr – naše íčko dostává cca 1x za 2 mě-
síce časopisy Tim (turistický informační magazín) a KAM po Česku,
které informují o tipech na zajímavé akce na hradech a zámcích nebo
církevních památkách, sportovních vyžitích či turistice. Časopisy Tim
a KAM po Česku jsou u nás pro zájemce volně k dispozici.

Za novohradské íčko Jitka Duspivová

Další cestovatelská promítání
Ve čtvrtek 15.3.2012 se uskutečnila v Koželužně dvě cestovatelská
promítání, a to na téma Tunisko na kole (pro děti) a Indický Himaláj
(pro dospělé). O svých cestách a putování přijela vyprávět Alena Ne-
dorostová, studentka PF JČU Č. Budějovice.

Nabídka městského rezervačního
systému CBsystem – duben 2012

Přehled divadelních představení a koncertů, které se konají v nejbližší
době a na které je možné si zakoupit vstupenky v KIC Nové Hrady:

Divadelní, operní a baletní představení:
¡ 6., 7., 13, a 14. 4. – Vraždy a něžnosti

– KC Panorama, Hluboká n. Vlt.
¡ 5. 4. – Jidáš Iškariotský - zrádce – Malé divadlo
¡ 11. a 17. 4. – Saturnin – JD
¡ 11. 4. – Láska, sex a žárlivost – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 12. a 28. 4. – Misantrop – JD
¡ 13. 4. – Perfect days – JD
¡ 13., 17., 20. 4. – Romeo a Julie (balet) – DK Metropol
¡ 14. 4. – Rendez-vous s paní Operetou – DK Metropol
¡ 14. a 30. 4. – Slepice – JD
¡ 16. a 28. 4. – Hello Dolly (muzikál) – DK Metropol
¡ 18. 4. – Vše o ženách – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 18. 4. – Ženitba – KD Slavie, ČB
¡ 20., 24. a 25. 4. – Škola základ života – JD
¡ 21. 4. – Taneční delikatesy (balet) – DK Metropol
¡ 23. 4. – Don Pasquale (opera) – JD
¡ 23. 4. – Lov na losa – Malé divadlo
¡ 25. 4. – Když se zhasne (premiéra) – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 25. 4. – Proti větru-nahniličko – KD Slavie, ČB
¡ 26. 4. – Muž sedmi sester – JD
¡ 27. 4. – Hledám děvče na boogie woogie – JD
¡ 27. 4. – Tlustý prase – Malé divadlo
¡ 2. a 3. 5. – Škola základ života – JD
¡ 4. 5. – Řemeslníci (Švandovo divadlo) – Malé divadlo
¡ 5. 5. – Romeo a Julie (balet) – DK Metropol

Dětská divadelní představení:
¡ 1. 4. – Babička – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 7. 4. – Abeceda – Malé divadlo
¡ 15. 4. – Zapomenutý čert – Divadlo U Kapličky
¡ 21. a 25. 4. – Divoký tygr přeskakuje strž – Malé divadlo
¡ 28. 4. – Čarodějka Jennifer – Malé divadlo
¡ 29. 4. – O vodní víle (derniéra) – Divadlo U Kapličky

Koncerty:
¡ 4. 4. – Jesus Christ Superstar – Tábor superstar band – kon-

certní verze legendární rockové opery – KD Slavie
¡ 17. 4. – Vladimír Mišík &ETC. + I. Hlas & Band & ETC. –

dvojkoncert – KD Slavie
¡ 19. 4. – Jihočeská Thálie – JD (tradiční předání cen za nejlepší

jevištní výkony)
¡ 23. 4. – Floex + Fiordmoss – exklusivní multimediální dvoj-

koncert, jediný v jižních Čechách – KD Slavie

Muzikál:
¡ červenec a srpen 2012 – Casanova

– Nádvoří zámku Hluboká n. Vlt.

Otáčivé hlediště 2012, Český Krumlov:
¡ Dekameron (7. – 26. 6. 2012)
¡ Komedianti (29. 6. – 2. 7. 2012)
¡ Romeo a Julie (5. 7. – 8. 7. a 27. 7. – 29. 7. 2012)
¡ Jak se vám líbí (11. 7. – 25. 7. 2012)
¡ Rigoletto (3. 8. – 11. 8. 2012)
¡ Komedianti (24. 8. – 26. 8. 2012), v hlavní roli José Cura
¡ Robin Hood (14. 8. – 22. 8. a 27. 8. – 2. 9. 2012)

Bližší informace k výše uvedeným představením najdete na
www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hrady.

KIC Nové Hrady je místem,
na kterém je možné zakoupit vstupenky
na koncerty a divadla v jižních Čechách

v rámci rezervačního systému „CB - SYSTEM“.
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Mezinárodní mistrovství Německa
Magda Pelechová vybojovala čtyři medaile

Letošní soutěžní sezonu Sebeobranného
systému Allkampf-Jitsu (dále jen AKJ) zahá-
jil Mezinárodní závod „Schwaben Cup“, kte-
rý se konal 10. března 2012 v Bavorském
Fischachu. Na soutěž se sjelo 187 závodníků
z Rakouska, České Republiky, Švýcarska a
pořádající Spolkové republiky Německo. Čes-
kou republiku zde reprezentovali pouze Jiho-
češi z oddílů Bojových umění TJ Karate Nové
Hrady a Sportovního klubu Policie České Bu-
dějovice.

Bojovníci ze čtyř zemí se zde utkali v pěti
disciplínách, a to v disciplíně kata AKJ, kata
karate, kata družstev, randori a tameshi wari.
Soutěžící byli rozděleni do jednotlivých ka-
tegorií jednak podle věkových skupin (žáci,
junioři a dospělí) a dále podle výše stupně
technické vyspělosti v jednotlivých bojových
uměních (žákovské a mistrovské stupně tech-
nické vyspělosti).

Samotná soutěž odstartovala v dopoled-
ních hodinách disciplínami kata, kdy cvičenec
musí bezchybně a se správným nasazením za-
cvičit sestavu krytů, kopů a úderů v předepsa-
ných postojích. Novohradské závodnici se
v disciplínách kata dařilo, v kata AKJ zvítězila
Magda Pelechová. Závod pokračoval disciplí-
nou kata karate, ve kterém opět vybojovala
Magda 1. místo (Ženy1).

V soutěži kata družstev musí tříčlenný tým
předvést synchoronizovanou kata, kde se hod-
notí shoda všech členů družstva a zároveň
správné technické provedení sestavy. Tuto ka-
tegorii Jihočeši zvítězili na celé čáře, první
místa obsadila družstva TJ N. Hrady a SKP Č.
Budějovice, bodově nechali daleko za sebou
své protivníky z Německa a Švýcarska.

Odpoledne patřilo tradiční disciplíně AKJ
randori. V této prokazovali soutěžící svou
technickou zdatnost, kdy ve dvojicích před-
vedli pět sebeobranných technik, z nichž dvě
jsou proti ozbrojenému útočníkovi a rozhodčí
hodnotí rychlost reakce a technické provedení
předvedených obran. Zde se podařilo Magdě
vybojovat 2. místo za domácí závodnicí a před
kolegyní z SKP ČB.

Disciplína tameshi wari (přerážení dřevě-
ných desek) patří k tradičním prvkům soutěží
AKJ a je zároveň divácky nejatraktivnější.
V této disciplíně závodníci zvolenou techni-
kou přeráží jednu nebo dvě dřevěné desky
(podle výše technického stupně) o rozměru
30x30 cm předepsané tloušťky, kdy žáci přerá-

žejí desku silnou 1,5 cm, junioři 2 cm, ženy
2,5 cm a muži 3 cm a hodnotí se technika pře-
rážení a přesný zásah desky. Zde bylo možno
shlédnout i mistrovské lety přes deset na zemi
ležících cvičenců a přesný zásah kopem do
desky. V této disciplině se podařilo získat
Magdě opět 2. místo. Naše závodnice potvrdi-
la svojí dobrou formu a i přes méně časově ná-
ročnou soutěžní přípravu dokázala využít
svých bohatých závodních zkušeností.

Soutěž byla také zatěžkávací zkouškou,
která prověřila naše reprezentanty před nad-
cházejícím Mistrovstvím ČR v AKJ, které se
bude konat 19. května v Písku.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

TJ Sokol Nové Hrady pořádá

Velikonoční
koulení o ceny

Sobota 7. 4. 2012, 10.00 - 20.00 hod.

Neděle 8. 4. 2012, 10.00 - 18.00 hod.

Kuželna Nové Hrady

Mezipodniková liga
V sobotu 25. 2. 2012 byl zakončen posled-

ním utkáním první ročník turnaje s názvem
„Mezipodniková liga“. Turnaj byl určen pro
čtyřčlenná družstva firem, organizací i rodin a
jeho hlavním posláním byla propagace kužel-
kářského sportu u široké veřejnosti, vyplnění
volného času a získávání nových zkušeností.
Celkem se přihlásilo osm družstev. Z podniků
a organizací to byla družstva TERMS CZ A,
TERMS CZ B, THB Č. Budějovice, Trust Tr-
hové Sviny, Motor a Technické služby města
Nové Hrady. Z rodinných týmů to pak byla
družstva Sladký a Silmbrod. Závěrečné vy-
hodnocení a posezení ukázalo, že tato akce ne-
byla samoúčelná a podle vyjádření všech
účastníků proběhla na velmi vysoké organi-
zační i společenské úrovni, Účastníci ocenili
především aktivní využití volného času v no-
vém a příjemném prostředí kuželny a možnost
sportovní i společenské seberealizace. Všech-
na družstva se vyjádřila pro pokračování toho-
to turnaje i v příštích letech a zároveň se
předběžně přihlásila do druhého ročníku. Na
tomto místě bych chtěl vyzvednout družstvo
Technických služeb, které pochopilo poslání
turnaje a i s vědomím toho, že hrají proti aktiv-

ním hráčům kuželkářských soutěží, soutěž ne-
jen dokončilo, ale připravuje se i na další roč-
ník. Dlužno říci, že i jeho výsledky, jako
naprostých nováčků v tomto sportu, bylo od
utkání k utkání stále lepší. I když v konečném
důsledku nebylo pořadí to nejdůležitější, ne-
bylo by seriozní je neuvést. Vítězem se stalo
družstvo THB Č. Budějovice, druhé v pořadí
bylo rodinné družstvo Silmbrod, třetí místo
patřilo družstvu Motoru. Na dalších místech
pak byla družstva Sladký, TERMS CZ A,
TERMS CZ B, Trust T. Sviny a Technické
služby.

Rád bych za naši sportovní organizaci TJ
Sokol N. Hrady poděkoval všem za aktivní
přístup k soutěži, podněty k organizaci dalšího
ročníku i za čas, který akci věnovali. Poděko-
vání patří i těm, kteří se podíleli organizačně
na přípravě i průběhu turnaje. Pokud máte zá-
jem o vyplnění několika odpolední a večerů
hrou v kuželky místo „gaučingu“ nebo sledo-
vání stále se opakujících amerických filmů
v televizi, domluvte se a my vás s radostí přiví-
táme. I pro druhý ročník bude připravena ku-
želna s poháry pro nejlepší a diplomy pro
všechna družstva.
Stanislav Sladký, Starosta TJ Sokol Nové Hrady

Vítězná družstva TJ N. Hrady a SKP Č. Budějovice, Magda Pelechová přidala ke dvěma zlatým
a stříbrným medailím další zlatou ze soutěže týmů
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Dlouhodobě pronajmu byt
ve třetím (posledním) patře v Hradební ulici 4+1,

s garáží a sklepem v zatepleném domě.
(s možností i bez garáže)

Byt je slunný, pěkný výhled, s nízkými náklady

tel. 728 068 353

Koupím les včetně pozemku,
jakoukoliv výměru

Platba v hotovosti
Vstřícné a solidní jednání

Tel. 724 086 157

� Prodám byt 1+1 N. Hrady, 41 m2. Byt je po kompletní rekonstrukci
(nová kuch. Linka se sporákem, plovoucí podlahy, vestavěná skříň)
– bezbariérový přístup. Tel.: 721 856 087

� Prodám byt 2+KK v Nových Hradech v OV po celkové rekonstruk-
ci. Nové rozvody elektriky, vody, topení. Byt má výměru 47 m2, sou-
částí bytu je sklep a balkon. Stropy v bytě jsou zateplené a jsou zde
plastová okna. Volný ihned!!! Cena: 800 000,- Kč. Dohoda jistá.
Tel.: (+420) 774 050 947

řádková inzerce


