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Dva a půl ne-obyčejných pocitů
Úvodní článek místního zpravodaje vydávaný městem by měl prav-

děpodobně komentovat nějaká hlavní témata týkající se komunální po-
litiky, práce radnice atd. Ode mne to nyní ale nečekejte. Jednak to ráda
přenechávám povolanějším a věcí znalým, no a jednak proto, že ta moje
„parketa“ je spíš charakteru kulturně-turisticko-společenského. A o tom
několik slov.

První pocitový postřeh je z letošních hradních slavností. Začalo to
vlastně už v únoru, kdy se prvně sešla zakládající „buňka“ Novohrad-
ského (s)prostého divadla (název nám zůstal od loňského prvního před-
stavení), a tím jsme se začali chystat na další divadelní „kus“. Zdolávali
jsme postupně scénář, postavy začaly ožívat, bylo třeba získat další her-
ce, hérečky, muzikanty a kouzelníka, takže nás v závěru bylo přes dva-
cet, připravovali jsme kostýmy a rekvizity. Prostě celé divadlo. A ten
pocit po našem finále? U mne opravdu dobrý a jedinečný, a to z toho, že
jsme to stihli nazkoušet, že jsme všichni přijali své role, že jsme se vzá-
jemně podporovali a hecovali, že byla na zkouškách skvělá atmosféra,
že jsme zvládli trému i obavy jak to dáme, že jsme táhli za jeden divadelní provaz a že nás to ba-
vilo. A když dneska někdo z nás vysloví slovo klíče, posel, rudá či hnědá, tak věřte, že je v tom
už o nějaký ten pocit navíc…

Druhý pocitový postřeh se týká otevření nové naučné stezky kolem příhraničních rybníků. Je
to pěkný kousek přírody vlastně kousek za městem, je tam božsky, přes Veverák je nádherný po-
hled na novohradské hory, procházky do těchto míst mám moc ráda, často jsem si tam byla pobýt
sama jen se svými myšlenkami. Bylo mi tam dobře. A ačkoli jako zaměstnanec kulturního a in-
formačního centra bych měla být nyní ráda, že máme zase něco nového v turistické nabídce, své
osobní pocity zatím srovnané nemám. A tak si velmi přeji, aby noví návštěvníci těchto míst si to
tam také zamilovali, nevyřvávali tam jak „na lesy“ a své dopité pet lahve vzali zpátky do města.
Aby tam bylo božsky i nadále…

Poslední pocit, nebo alespoň půl, věnuji tradičně letnímu přání. Počasí nám pravděpodobně
vyvede, co bude chtít, to asi přímo neovlivníme, ale jak se budeme cítit sami v daných podmín-
kách, s tím snad už něco udělat můžeme. A tak všem přeji pravou letní pohodu, ať jste sami sobě
příjemní, užívejte správně letních nocí a také využijte naši prázdninovou kulturní nabídku.
Zkrátka, ať máte z léta i ze sebe dobrý pocit. K. Jarolímková

Barevné paní ve svých divadelních rámech...

To byla večer legrace na hradbách...

Kdo se nestyděl tak mohl i tančit...

Kdopak se to dobýval na náš hrad... Konec dobrý, všechno dobré...

Nástup před molitanovou bitvou...

Pohádka pro nejmladší návštěvníky slavností...

Opravdický kouzelník na letošních slavnostech
uměl kouzlit i pobavit
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Zápis z 82. mimořádné schůze městské rady
ze dne 13. 5. 2013

� 1. Rozpočtové opatření
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 3/2013.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opat-
ření č. 3/2013. Rozpočtové opatření řeší za-
pracování nových příjmů (dotace) a výdajů
do rozpočtu města.)

Zápis z 83. schůze městské rady
ze dne 21. 5. 2013

� 1. Kontrola usnesení z 81. a 82. jednání
rady
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 81. a 82. jednání rady
města.

� 2. Bezplatná právní poradna
Rada města souhlasí s nabídkou Centra so-
ciálních služeb Český Krumlov na zavedení
pobočky bezplatné právní poradny v No-
vých Hradech a pověřuje starostu dalším
jednáním.
(Rada obdržela od Centra sociálních služeb
Český Krumlov nabídku na zavedení po-
bočky bezplatné právní poradny v Nových
Hradech pro občany Nových Hradů a okolí.
Pobočka by fungovala jednu středu v měsí-
ci. Na základě dohody v rámci Sdružení
Růže zatím Centrum sociálních služeb pos-
kytovalo své služby občanům v Trhových
Svinech, po projednání by tato služba dále
byla poskytována 3x měsíčně v T. Svinech a
jednou v Nových Hradech. Finanční příspě-
vek ze strany města by nebyl navyšován,
město by pouze poskytlo vhodné prostory -
kancelář.)

� 3. Zametací stroj
Rada města bere na vědomí prodloužení
lhůty na realizaci projektu: Snížení imisní
zátěže z dopravy ve městě Nové Hrady a po-
věřuje starostu dalším jednáním.
(Rada obdržela od administrátorky žádosti
o zametací stroj pro TSM návrh řešení na
prodloužení lhůty na realizaci projektu do
30.11.2013.)

� 4. VZ projekt "Trávíme čas v přírodě –
dodávka vybavení"
Rada města bere na vědomí Zprávu o po-
souzení a hodnocení nabídek v rámci veřej-
né zakázky na akci: "Trávíme čas v přírodě -
dodávka vybavení" a schvaluje dodavatele
Davida Mráze, Nové Hrady, který předložil
nejlepší nabídku. Rada pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Investičního a majetkové-
ho odboru MěÚ Nové Hrady Zprávu o posou-
zení a hodnocení nabídek veřejné zakázky:
"Trávíme čas v přírodě – dodávka vybave-
ní". Kritériem pro hodnocení byla výše na-
bídkové ceny. V rámci výběrového řízení
byly podány 3 nabídky, z nichž nejlépe kri-
téria splňovala nabídka p. Davida Mráze.)

� 5. VZ projekt "Trávíme čas v přírodě –
terénní práce"
Rada města bere na vědomí Zprávu o po-
souzení a hodnocení nabídek v rámci veřej-

né zakázky na akci: Trávíme čas v přírodě -
terénní práce" a schvaluje dodavatele Mila-
na Ertla, Kaplice, který předložil nejlepší
nabídku. Rada pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady Zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky: Trávíme čas v přírodě – terénní
práce". Kritériem pro hodnocení byla výše
nabídkové ceny. V rámci výběrového řízení
byly podány 3 nabídky, z nichž nejlépe kri-
téria splňovala nabídka fa. Milan Ertl, Kap-
lice.)

� 6. VZ projekt "Rekonstrukce obchodu
na náměstí Republiky v Nových
Hradech"
Rada města bere na vědomí Odborný posu-
dek pro posouzení a hodnocení nabídek
v rámci veřejné zakázky na akci: Rekon-
strukce obchodu na náměstí Republiky
v Nových Hradech. Rada schvaluje dodava-
tele společnost SEXTA spol. s r.o., Planá a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY,
spol. s r.o. České Budějovice Odborný po-
sudek pro posouzení a hodnocení nabídek
veřejné zakázky: Rekonstrukce obchodu na
náměstí Republiky v Nových Hradech". Do
výběrového řízení se přihlásily 4 společnos-
ti, kritériem pro hodnocení byla nejnižší na-
bídková cena.)

� 7. VZ projekt "Modernizace obchodu
v Byňově"
Rada města bere na vědomí Odborný posu-
dek pro posouzení a hodnocení nabídek
v rámci veřejné zakázky na akci: Moderniza-
ce obchodu v Byňově. Rada schvaluje doda-
vatele společnost SEXTA spol. s r.o., Planá a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY,
spol. s r.o. České Budějovice Odborný po-
sudek pro posouzení a hodnocení nabídek
veřejné zakázky: Modernizace obchodu
v Byňově. Do výběrového řízení se přihlási-
ly 4 společnosti, kritériem pro hodnocení
byla nejnižší nabídková cena.)

� 8. Pražská veteraniáda
Rada města schvaluje p. R. Rusiňákovi,
Nové Hrady příspěvek ve výši 667,- Kč na
pokrytí nákladů spojených s účastí na závo-
dech seniorů ve sportovní gymnastice
"Pražská veteraniáda". Rada města děkuje
p. R. Rusiňákovi za úspěšnou reprezentaci
Města Nové Hrady.
(Rada obdržela od p. R. Rusiňáka, Nové
Hrady žádost o finanční příspěvek k vy-
účtování nákladů spojených s účastí na
závodech seniorů ve sportovní gymnastice
"Pražská veteraniáda", které se dne 18.5.2013
zúčastnil.)

� 9. Odkoupení pozemku k.ú. Nové Hrady
Rada města bere na vědomí žádost pí. Anto-
nie Kubáňové, Nové Hrady o odkoupení
resp. pronájem části pozemku parc. č.
1011/8 v k.ú. Nové Hrady a pověřuje mís-
tostarostu p. Šlence ve spolupráci se staveb-
ním úřadem místním šetřením.
(Rada obdržela od pí. Antonie Kubáňové,
Nové Hrady žádost o odkoupení resp. pro-

nájem pozemku u pozemku parc. č. 29/2,
část pozemku parc. č. 1011/8 v k.ú. Nové
Hrady. Pozemek by žadatelka využila pro
parkování osobního automobilu.)

� 10. Prodej pozemku k.ú. Štiptoň
Rada města bere na vědomí žádost p. Josefa
Steinhausera, Štiptoň čp. 65 o odkoupení
části pozemku parc. č. 1042/1 v k.ú. Štiptoň
a pověřuje místostarostu p. Šlence ve spolu-
práci se stavebním úřadem místním šetře-
ním. Rada postupuje žádost k projednání
osadnímu výboru pro Byňov, Jakuli a Štip-
toň.
(Rada obdržela od p. Steinhausera, Štiptoň
žádost o odkoupení části pozemku parc.
č. 1042/1 v k.ú. Štiptoň cca o výměře
1130 m2, který sousedí s pozemky, které
jsou již v jeho vlastnictví.)

� 11. Osobní příplatek tajemnice
MěÚ N. Hrady
Rada města bere na vědomí stanovení
osobního příplatku tajemnice Městského
úřadu N. Hrady.
(Starosta města informoval radu o stanove-
ní osobního příplatku tajemnice Městského
úřadu Nové Hrady – ze zákona tento přípla-
tek stanovuje starosta města.)

� 12. Projekt "Muzeum Novohradska –
propagace muzea"
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnu-
tí dotace SD/OKPP/59/13 s Jihočeským
krajem na projekt: Muzeum Novohradska –
propagace muzea a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy. Rada pověřuje MěÚ Nové
Hrady, Kulturní a informační centrum pří-
pravou podkladů k realizaci projektu.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje návrh
Smlouvy o poskytnutí dotace SD/OKPP/
59/13 na projekt: Muzeum Novohradska –
propagace muzea. Město obdrží dotaci ve
výši 20.000,- Kč. Rada pověřila Kulturní a
informační centrum přípravou podkladů
k realizaci projektu, který řeší vytvoření
propagačního letáku a další propagaci
muzea.)

� 13. MS – souhlas s umístěním
mysliveckého zařízení
Rada města souhlasí s umístěním myslivec-
kého zařízení – hnízdních budek pro divoké
kachny na rybníku Žebrák a rybníku Písčitý.
(Rada obdržela od Mysliveckého sdružení
Nové Hrady žádost o souhlas s umístěním
mysliveckého zařízení – hnízdních budek
pro divoké kachny na rybníku Žebrák a ryb-
níku Písčitý.)

� 14. Pronájem nebytových prostor
Rada města bere na vědomí žádosti o proná-
jem nebytových prostor v Husově ulici čp.
14 a žádá doplnění žádostí o finanční pod-
mínky pronájmu.
(Po zveřejnění záměru pronajmout nebyto-
vé prostory v Husově ulici čp. 14 a projed-
nání dvou žádostí rada žádala doplnění
žádostí o finanční podmínky pronájmu.)

� 15. Podpora rozhodnutí o pronájmu
nebytového prostoru v ulici Husova čp. 14
Rada města bere na vědomí podporu roz-
hodnutí pí. Martiny Draské, Nové Hrady

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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o pronájmu nebytového prostoru v Husově
ulici čp. 14.
(Rada obdržela od pí. Martiny Draské,
Nové Hrady jako organizátorky petice žá-
dost o podporu rozhodnutí o pronájmu ne-
bytového prostoru Husova ulice čp. 14,
podpořenou 7 archy petice. Žadatelka pod-
poruje zachování současného bistra - pizze-
rie a podporuje pronájem pí. Pálenské.)

� 16. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

� 17. Veterinární opatření
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí
Krajské veterinární správy, České Budějo-
vice o mimořádném veterinárním opatření
ke zdolání nebezpečné nákazy moru včelího
plodu.

� 18. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.

� 19. Vytyčení hranice pozemku
Rada města bere na vědomí Protokol o vyty-
čení hranice pozemku parc. č. 875, č. 861/1,
č. 890/1, č. 859/3, č. 859/2, č. 859/1,
č. 1004/4, č. 839, č. 840, č. 861/2, č. 862/2,
č. 1004/1, č. 844/4, č. 790, č. 847, č. 848,
č. 855, č. 857/1, č. 859/4 v k.ú. Nové Hrady.
(Rada obdržela od vyhotovitele Ing. Ja-
roslava Zámiše, České Budějovice Protokol
o vytyčení hranice pozemku parc. č. 875,
č. 861/1, č. 890/1, č. 859/3, č. 859/2, č. 859/1,
č. 1004/4, č. 839, č. 840, č. 861/2, č. 862/2, č.
1004/1, č. 844/4, č. 790, č. 847, č. 848, č.
855, č. 857/1, č. 859/4 v k.ú. Nové Hrady.)

� 20. Protokol o výsledku provedené
kontroly
Rada města bere na vědomí Protokol č.
2/2013 o výsledku provedené kontroly pro-
jektu: Muzeum Novohradska - propagace
muzea.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje – kraj-
ského úřadu Protokol č. 2/2013 o výsledku
kontroly projektu: Muzeum Novohradska –
propagace muzea, s výsledkem, že nebylo
zjištěné žádné závažné pochybení. Tento
projekt byl realizován v roce 2012 a na jeho
základě byla podána žádost i pro rok 2013,
která byla taktéž Jihočeským krajem podpo-
řena - viz. bod.12)

� 21. Žádost o povolení umístění
elektrického zařízení – smlouva
o budoucí smlouvě
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nosti FIERA a.s., Jindřichův Hradec o po-
volení umístění elektrického zařízení na
pozemku parc. č. 700 v k.ú. Štiptoň, formou
zřízení věcného břemene pro stavbu zaříze-
ní distribuční soustavy s názvem: Štiptoň,
K 698/1, Prášil - úprava NN. Rada města
souhlasí s návrhem Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu (za jednorázovou úplatu
10.000,- Kč bez DPH) a postupuje tento ná-
vrh k projednání zastupitelstva města.

(Rada obdržela od společnosti FIERA, a.s.
Jindřichův Hradec žádost o povolení umís-
tění elektrického zařízení na akci: Štiptoň,
K 698/1, Prášil – úprava NN v k.ú. Štiptoň a
návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu, na
pozemku parc. č. 700 v k.ú. Štiptoň.)

� 22. Protokol o výsledku kontroly obce
Rada města bere na vědomí Protokol Hasič-
ského záchranného sboru Jihočeského kraje
o výsledku kontroly obce.
(Rada obdržela od Hasičského záchranného
sboru Jihočeského kraje Protokol o výsledku
kontroly obce. Předmětem kontroly bylo do-
držování krizového zákona a dalších před-
pisů. Výsledné zjištění konstatuje, že obec
plní úkoly uvedené v krizovém zákoně.)

� 23. Smlouva o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu se
společností E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice na akci: Obora – rekonstrukce
NN, za jednorázovou úplatu ve výši
10.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti E.ON Dis-
tribuce, a.s. návrh Smlouvy o zřízení prá-
va odpovídajícího věcnému břemenu k
pozemkům parc. č. st. 1/1, 10/5, 4/1, PK
11d, PK12, PK 11d 2, 32, 420/1, PK 420/2
v k.ú. Obora u Vyšného, na provozování
zařízení distribuční soustavy – realizace
stavby: Obora – rekonstrukce NN. Smlou-
va o smlouvě budoucí o zřízení práva odpo-
vídajícího věcnému břemenu byla uzavřena
dne 8.12.2008.)

� 24. Komise pro rodinu, mládež a seniory
Rada města bere na vědomí Zápis komi-
se pro rodinu, mládež a seniory ze dne
10.4.2013 a pověřuje starostu dalším jed-
náním.
(Rada obdržela od Komise pro rodinu, mlá-
dež a seniory zápis ze dne 10.4.2013, ve kte-
rém komise navrhuje nové aktivity. Tyto
aktivity byly prezentovány osobně předsed-
kyní komise paní Lucií Sovovou.)

� 25. Místní šetření – Vyšné
Rada města bere na vědomí informaci o pro-
vedeném místní šetření k žádosti p. Václava
Duspivy, České Velenice k odkoupení po-
zemků v k.ú. Vyšné.
(Místostarosta p. Šlenc informoval radu
o provedeném místním šetření, které bylo
provedeno na základě žádosti p. Václava
Duspivy o prodej pozemků v k.ú. Vyšné.
Dle provedeného místního šetření lze žá-

dosti vyhovět. Po projednání v rámci osad-
ního výboru bude žádost předložena zastu-
pitelstvu města.)

Zápis z 84. schůze městské rady
ze dne 27. května 2013

� 1. Kontrola usnesení z 83. jednání rady
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 83. jednání rady města.

� 2. Doplnění žádosti o pronájem
Rada města schvaluje pronájem nebyto-
vých prostor v Husově ulici čp. 14, Nové
Hrady společnosti EJA studio s.r.o., Pod
Zámeckým 421, Nové Hrady na dobu pěti
let s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájem-
ným dle návrhu. Rada pověřuje starostu
města podpisem smlouvy po předání neby-
tových prostor ze strany bývalého nájemce
p. P. Bendla.
(Rada obdržela od společnosti EJA studio
s.r.o. Nové Hrady a pí. Lucie Pálenské dopl-
nění žádosti o pronájem nebytových prostor
v Husově ulici čp. 14 o finanční podmínky
pronájmu. Paní L. Pálenská nabízí za proná-
jem nebytových prostor (pizzerie a zázemí)
částku 1 500,- Kč měsíčně po dobu pěti let.
Společnost EJA studio s.r.o. Nové Hrady na-
bízí v roce 2013 měsíční nájemné 2 500,-Kč
a od roku 2014 do konce pětiletého nájem-
ního vztahu částku 3 500,- Kč/měsíc. Obě
nabídky předpokládají zachování provozu
pizzerie resp. pizzerie a restaurace. Rada
města konstatovala, že podmínkám výběro-
vého řízení lépe vyhověla nabídka EJA stu-
dio s.r.o. Nové Hrady a pověřila starostu
města podpisem smlouvy po předání neby-
tových prostor ze strany bývalého nájemce
p. P. Bendla.)

� 3. Prodloužení doby nájmu
Rada města souhlasí s prodloužením smlou-
vy o pronájmu nebytových prostor v Údol-
ské ulici čp. 55 s Českou spořitelnou a.s. na
základě uplatnění opce a schvaluje Dodatek
č.1. smlouvy o pronájmu nebytových pros-
tor v Údolské ulici čp. 55.
(Rada obdržela od České spořitelny a.s.
Praha návrh Dodatku č.1 na prodloužení
doby nájmu o další 2 roky na základě uplat-
nění práva opce dle smlouvy o nájmu neby-
tových prostor.)

� 4. Zahájení vodoprávního řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

� 5. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 2

OŽP INFORMUJE:

Vytvoření nového místa
pro ukládání tříděného odpadu – N. Hrady

Od 9. 5. 2013 došlo k vytvoření nového místa v Nových Hradech za křižovatkou ulic
Vilová a Pod Vodárnou, konkrétně pod areálem Technických služeb města,

kam mohou občané ukládat tříděný odpad: (Nádoby na PET, PAPÍR, SKLO, TUKY).
Z. Vaněk, OŽP
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Občané naší obce sběrem a recyklací
elektrospotřebičů výrazně pomáhají

chránit životní prostředí
V loňském roce bylo občany recyklováno 86 televizí,

212 monitorů a 1053 kg drobného elektrozařízení
V naší obci je již několik let možné ekologicky třídit elektroodpad.

Jeho sběr a následnou recyklaci zajišťuje společnost Asekol, která nám
dále poskytuje přesné informace o tom, kolik elektrické energie, ropy,
uhlí, primárních surovin či vody jsme díky zodpovědnému třídění ušet-
řili a pomohli tak životnímu prostředí. Dále z těchto údajů můžeme
spočítat, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebez-
pečného odpadu.

Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektra je možné při-
spět k řešení problémů se zásobami přírodních zdrojů, jako je např.
voda nebo ropa. Už zpětný odběr a recyklace 100 mobilních telefonů
uspoří elektrickou energii za více než 2200 korun nebo ropu potřebnou
pro ujetí 417 km automobilem. Získávání druhotných surovin recykla-
cí je navíc pro životní prostředí mnohem šetrnější, než třeba těžba
primárních surovin přímo ze Země.

Z certifikátu Enviromentálního vyúčtování společnosti Asekol vy-
plývá, že občané naší obce v loňském roce 2012 vytřídili 86 ks televizí,
212 ks monitorů a 1053 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
70,70 MWh elektřiny, 2688,88 litrů ropy, 330,93 m³ vody a 3,44 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
o 16,79 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 64,42 tun.

Celkové výsledky za rok 2012 jsou opravdu impozantní. Díky sběru
a recyklaci elektra se jen v loňském roce v celé České republice podaři-
lo ušetřit více než 9 milionů litrů ropy, které mají v současnosti hodno-
tu přes 123 miliónů korun, nebo 198 tisíc MWh elektřiny, což je
spotřeba celé České republiky za více než jeden den. Ušetřená ropa by
pro změnu vystačila na 3 225 cest kolem rovníku automobilem s běž-
nou spotřebou. A na tom všem mají zásluhu ti, kteří si dají tu práci a
zodpovědně třídí odpad, čímž velkou měrou pomáhají chránit naše ži-
votní prostředí. OŽP

Chovatelská stanice jezevčíků Celeste Cascata INFORMUJE
V roce 2012 jsme nebyli na žádné výstavě psů ani lovecké zkoušce.

Celý rok jsme se převážně věnovali odchovu štěňátek v naší chovatel-
ské stanici.

Nejprve se narodil vrh E Celeste Cascata. Rodiči jsou naše Fanny
/Canni Vlama/ x Dalamánek z Dolního konce. Dalamánek je trpasličí
pejsek barvy černá s pálením, je v majetku mé kamarádky Jarmily Čaja-
nové. Oba rodiče tohoto vrhu nesou čokoládový gen, tak jsme doufali, že
se narodí štěňátka hnědá s pálením – čokoládová. V roce 2012 se napří-
klad v našem Chovatelském klubu jezevčíků narodili pouze 3 štěňátka
jezevčíků tohoto velmi vzácného a raritního zbarvení.

K naší veliké radosti se narodil jeden pejsek čokoládový a dvě fenky
černé s pálením.

Za necelé dva měsíce se narodil další vrh F naší Elišce – Alien Tiffany
Moravia x I-Yaromir Zimerbude. Jára je červený trpasličí pejsek importova-

ný z Ruska. V jeho rodokmenu
najdete mnoho světových vítě-
zů. Z tohoto spojení se narodili
dva pejsci barvy červené.

24.7.2012 vstoupila naše
Fanny /Canni Vlama/ do řad
veteránů. V letošním roce bo-
jovala na několika výstavách,
kde získala Výbornou 1 a BOV
– nejlepší veterán plemene. Na
Národní výstavě psů v Klato-
vech vybojovala poslední titul a je nová Česká veterán šampionka.

Na začátku roku 2013 se narodil naší Elišce dlouho plánovaný vrh G.
Jako otce jsme si vybrali malinkého králičího ruského červeného pejska -
Nastoyaschiy Polkovnik iz Omskoi Kreposti. Narodily se dvě fenky bar-
vy červené. Jedna z nich Giulianna Perfetto alias Julie zůstává v naší cho-
vatelské stanici, druhá odcestovala k novým majitelům na Slovensko.

Dne 15.6. jsme navštívili Národní výstavu Klatovy, kde Fanny
/Canni Vlama/ dokončila svého Českého veterán šampiona titulem V1
a BOV. A Eliška v třídě vítězů získala Výbornou 1 a CAC jen tři měsíce
po porodu posledních štěňátek.

Celý rok navštěvuji v rámci projektu – Můj pejsek – Zodpovědný
vztah ke zvířatům MŠ, ŠD a ZŠ Nové Hrady. I když je jezevčík přede-
vším lovecké a pracovní plemeno, stejně si myslím, že tyto besedy jsou
velmi zajímavým zážitkem jak pro mě, tak pro všechny děti. Chtěla
jsem všem ukázat, že kromě výstav a loveckých zkoušek jsou tato set-
kání trošku jinou aktivitou, kterou jsem chtěla obohatit a rozšířit pre-
zentaci tohoto skvělého plemene – jakým je JEZEVČÍK!

Vlasta Cepáková
Chs Celeste Cascata, http://www.ketyfa.webzdarma.cz/

Giulianna Perfetto

Pojekt Můj pejsek
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ZAHRADNÍ SLAVNOST
ANEB 18. NAROZENINY DOMOVA

PRO SENIORY KAPLICE
Dne 6. června 2013 v dopoledních hodinách proběhla v Domově pro

seniory Kaplice Zahradní slavnost, při které jsme připomněli 18 let od
založení Domova pro seniory.

Na oslavu zavítalo přes 150 významných hostů a přátel našeho Do-
mova, z toho 80 dětí. Přes zamračené nebe byla nálada výborná.

Pro hosty byla připravena tombola, ve které každý los vyhrával, a
nejen proto si od nás každý host něco odnesl. Tímto děkujeme sponzo-
rům: Jednota Kaplice, APSS ČR, UNIDERMA, ALTER s.r.o., Duo
Agria, Matyáš Palkovič – HIT Rádio Faktor, NOWACO s.r.o., Papír-
nictví LENA, gastronomická agentura GASTKOM – Vladimír Tůma,
Elektro sprint – paní Alena Faltinová a zaměstnanci Domova pro senio-
ry Kaplice. Část výtěžku z tomboly jsme se rozhodli věnovat lidem
postiženým při současných povodních.

Na úvod jsme se ohlédli do minulosti a milí hosté mohli vyjádřit své
zkušenosti z dosavadní spolupráce s Domovem. Promluvila paní ředi-
telka Mgr. V. Holczerová, pan starosta Města Kaplice Mgr. P. Talíř,
pan místostarosta Města Kaplice Ing. P. Svoboda, paní ředitelka Domů
s pečovatelskou službou Český Krumlov Mgr. I. Ambrusová. Za stu-
denty, ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, kteří v Do-
mově absolvují odborné praxe, promluvil pan Martin Sýkora, DiS. a za
dobrovolníky řekla pár slov paní Mgr. Hana Kocourková. Paní ředitel-
ka Mateřské školy 1. Máje Kaplice Miloslava Moravcová seznámila
přítomné s projektem mezigenerační solidarity „Srdce na dlani“.

O kulturní zážitek v podobě tanečního vystoupení se postaraly děti
z Mateřské školy 1. Máje Kaplice. Studenti Gymnázia Kaplice pak vy-
stoupili s humornou operetkou od Zdeňka Svěráka „O červené
Karkulce“.

Paní kuchařky Domova pro seniory přichystaly pro hosty úžasné ob-
čerstvení včetně narozeninového dortu.

Celé dopoledne proběhlo pod moderátorskou taktovkou pana Matyáše
Palkoviče z Hit Rádia Faktor. K tanci a poslechu hrálo hudební Duo Agria.

Pro přítomné seniory a širokou veřejnost byl dále připraven „tvořivý
koutek“. Návštěvníci si mohli sami namalovat obrázek technikou en-
kaustika nebo vyrobit výrobek z vlny a plastu. Děti soutěžily v discip-
línách jako je skákání v pytli, shazování plechovek, chytání rybiček,
malování křídou na chodník, skládání skládaček nebo chůze na chů-
dách. Odměnou jim byly nanuky, bonbóny, čokolády, časopisy a drob-
né dárky.

Děkujeme všem, kteří nás podporují, a těšíme se na další společná
setkání! Mgr. Vladimíra Holczerová

LEDAX O.P.S.
PŘEDSTAVENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Společnost Ledax je obecně pros-

pěšnou společností, která funguje od
roku 2007. Posláním společnosti Ledax
o.p.s. je být partnerem na cestě důstoj-
ným a aktivním životem těm, kteří v důsledku svého věku, onemocnění
či zdravotního postižení potřebují a uvítají pomoc či podporu druhého
člověka. Tato společnost jako registrovaný poskytovatel sociálních slu-
žeb má povinnost řídit se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách. Tento zákon ukládá takové povinnosti, aby poskytovaná služba
garantovala kvalitu (např. respektovala práva uživatelů, hájila jejich
zájmy). Ledax o.p.s nabízí své služby kvalitně, bezpečně a odborně.

Od roku 2009 je největším poskytovatelem pečovatelské služby
v Jihočeském kraji. Pečovatelskou službu pod střediskem Trhové Svi-
ny poskytujeme v obcích Trhové Sviny, Borovany, Ledenice, Nové
Hrady a jejich okolí, středisko Trhové Sviny má velký okruh působnos-
ti. Pečovatelská služba je terénní služba, která zajišťuje péči v domácím
prostředí samotného uživatele nebo v domech s pečovatelskou službou.
O pečovatelskou službu mohou požádat přímo lidé, kteří potřebují péči
nebo i rodinní příslušníci, protože potřebují pomoci s péčí o svého blíz-
kého. Úzce spolupracujeme i se sociálními odbory městských úřadů,
takže budoucí uživatelé mají možnost se o nás dozvědět i touto cestou.

Pečovatelská služba je určena osobám, které potřebují péči z důvo-
du věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Našim
uživatelům pomáháme např. s přípravou a zajištění stravy (např. dovoz
oběda, servírování stravy), s osobní hygienou (koupání, omývání na
lůžku), s chodem domácnosti (praní a žehlení prádla, úklid i sezonního
typu, nákupy, pochůzky atd.), též zprostředkujeme kontakt se společen-
ským prostředím (procházky, doprovod k lékaři). Poskytujeme i řadu
doplňkových činností jako je pedikúra, zapůjčení jídlonosiče, doprava
vozidlem, péče o domácího mazlíčka nebo i aktivizace – volnočasové
akce. Rádi poskytneme i základní poradenství a pomoc s vyplněním
příspěvku na péči, ze kterého můžete naši péči uhradit.

Neváhejte se na nás obrátit, více informací naleznete na našich inter-
netových stránkách www.ledax.cz nebo u vedoucí střediska Mgr. Ester
Šnajdrová na tel. 725 071 958.

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem za projevenou soustrast a
účasti při rozloučení s mým manželem, panem Rostislavem Badoš-
kem, na jeho poslední cestě. Děkuji, Alena Badošková

Mladí zdravotníci zabodovali
V úterý 7. 5. 2013 proběhlo na Výstavišti v Českých Budějovi-

cích oblastní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků.
I letos jeli žáci ze zdravotnického kroužku naší školy předvést

svoje znalosti a dovednosti, které pilně nacvičovali po celý školní
rok. Dětí, které mají zájem o práci v tomto kroužku, přibývá, takže
v úterý naši školu zastupovala dvě družstva ze 2. stupně. Starší
(„mazáci“), kteří do kroužku docházejí již několikátým rokem, a
nováčkové, kteří se jeli „otrkat“ poprvé.

Soutěže se letos zúčastnilo 13 základních škol. Soutěžící již tra-
dičně na několika stanovištích ošetřovali různá zranění – otevře-
nou zlomeninu předloktí, popáleniny, rozbitou hlavu, krvácení,
epileptický záchvat, ukazovali, jak zvládli obvazovou techniku a
transport.

Pilná příprava se nám vyplatila. Mladší žáci – šesťáci a sedmáci –
A. Polesová, E. Rolínková, T. Fritzová, M. Soukupová, J. Círal a
R. Bandík se napoprvé umístili na pěkném 9. místě. Ti starší –
H. Buštová, K. Strejčková, B. Hofmannová, M. Lustová, E. Homo-
lková, P. Michale – skutečně zabodovali – získali nádherné 3. místo.

Všem účastníkům soutěže děkuji za snahu a píli a gratuluji ke
krásným výsledkům. Mgr. Kateřina Vítovcová
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,,VÍTÁME TĚ, MILÉ SLUNÍČKO,
HŘEJ NÁS ASPOŇ MALIČKO,
OBEJMI SVÝM TEPLEM CELOU ZEM,
AŤ SE POD TVOU VLÁDOU
ZAHŘEJEM…“ zpívají děti ve školce.

¡ V pondělí 22. 4. jsme se zapojili do zá-
služné činnosti a šli jsme společně s dětmi
uklidit les za školkou v rámci akce
,,Ukliďme svět“ a sbírali jsme to, co do
lesa nepatří, např. papírky, pet lahve,
zbytky železné konstrukce atd. Překvapilo
nás, kolik jsme toho našli a jak si někteří
občané neváží přírody.

¡ 24. 4. – 25. 4. byl zápis do školky a Den
otevřených dveří, kde se zapsalo 38 dětí a
z toho tři nebyly přijaty do konečného poč-
tu 105 přihlášených dětí. Účast je hojná a
jsme rádi, že jsme uspokojili většinu rodičů.

¡ 30. 4. se slétli čarodějnice a čarodějové na
zahradu školky, kde si zatančili s košťaty,
zazpívali, naučili se zaklínadlo a než odle-
těli, ozdobili a zazpívali si u májky. Od-
poledne jsme se slétli na hřišti TJ, kde
jsme pokračovali v čarodějnickém reji.

¡ Návštěva Policie ČR v mateřské škole ne-
znamenala vyšetřování trestného činu, ale
poučení dětí o bezpečném chování v živo-
tě i v dopravě.

¡ Svátek matek oslavily děti ve svých tří-
dách společně s maminkami, babičkami,
tetičkami i tatínky. Učitelky se svými dět-
mi připravily pestrou kytici písní, básní,
tanců, pohádek a také ručně tvořených vý-
robků jako velký dárek a poděkování ma-
mince.

¡ 14. května jeli předškoláci na návštěvu k našim rakouským souse-
dům do Großschönau na „Letní slavnosti“. Zde nám ukázali škol-
ku, pohostili nás a všichni společně jsme si pohráli na jejich
zahradě. Jako překvapení byl pro děti připraven skákací hrad, tak-
že o zábavu nebyla nouze.

¡ Na oslavu Dne dětí jsme uspořádali již sedmé Sportovní hry v MŠ.
Naši malí sportovci soutěžili v běhu, v hodu na plechovky, překo-
návání překážek, přenášení kelímku s míčkem přes lavičku, v indi-
ánském běhu kolem školky a chůzi na chůdách. Děti samozřejmě
obdržely medaile a diplomy, protože všichni jsou vítězové.

¡ V pondělí 13. 6. pan starosta ve třídě Broučků za přítomnosti ro-
dičů ostužkoval všechny předškoláky a popřál jim hodně úspěchů
ve škole. Děti dostaly diplom a trička, která si vlastnoručně po-
malovaly. Po slavnostním předání a focení se na školní zahradě
pro všechny děti konala Balonková show na rozloučenou s před-
školáky.

Zprávičky ze školky…

pokračování na str. 7
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Ahoj Všichni!
Zdravím Vás a přeji krásné léto a pohodové prázdniny.
Rád bych vás informoval o tom, co se přihodilo ve školní družině za
poslední školní měsíc. Měli jsme opravdu napilno!

Společně jsme oslavili Mezinárodní den dětí, ale i když nám počasí
nepřálo a nemohli jsme být na hřišti, vůbec nám to nevadilo. Celé odpo-
ledne jsme soutěžili, hráli hry a veliký úspěch mělo i karaoke!

Abychom konečně přivolali pěkné počasí, pustili jsme se do vyrá-
bění a malování obrázků s letní tématikou. Když vstoupíte do chodby
ŠD, dýchne na vás letní den a najednou stojíte v mořském přístavu.

Pak už nastala veliká příprava na to nejdůležitější! Náš dvoudenní
výlet! Všichni se na něj celý školní rok těšíme! Dlouhé cesty jsme se
nebáli a vydali jsme se navštívit všechny mé příbuzné do DinoParku
Vyškov. A druhý den do Punkevních jeskyní a propasti Macocha.

Po dlouhé cestě autobusem jsme navštívili DinoPark Vyškov, jehož
prostřednictvím můžete nahlédnout do hluboké historie pravěku. Děti
se projely DINOEXPRESEM a prošly si celý DinoPark. Pak jsme si
prohlédli ZOO Park Vyškov, který nás překvapil svojí rozlehlostí a
množstvím zvířat.

Ubytováni jsme byli v kempu Olšovec, kde si děti vyzkoušely tro-
chu tábornické dovednosti a samostatnosti.

V pátek jsme hned po snídani odjeli do srdce Moravského krasu,
abychom si prohlédli propast Macochu a překrásné Punkevní jeskyně.
Při prohlídce jeskyní se mohly děti projet na lodičkách po říčce Punkva
a pak nás lanovka vyvezla až k hornímu okraji Macochy. Nazpátek
z Macochy jsme se vydali turistickou stezkou k autobusu a vyrazili
k domovu.

Tímto bych chtěl poděkovat řidiči Milanu Vicánymu, že nás bez-
pečně a spolehlivě dovezl tam i nazpátek.

Tak se s Vámi loučím, bylo mi s dětmi ze ŠD celý rok dobře, ale
musí jít zase o dům dál.                                     Váš dinosaurus Frody

Školní družina INFORMUJE

Zprávičky ze školky…
pokračování ze str. 6

¡ 17. června jsme měli sportovní odpoledne
pro rodiče s dětmi, byl to vydařený slu-
nečný den plný sportovních disciplín, kde
se utkaly děti s rodiči a kdopak vyhrával
v soubojích? Na plné čáře děti, dobře jsme
je vytrénovali! Nakonec jsme si opekli
buřty a společně si mile popovídali. Děku-
jeme skautskému oddílu Kometa pod ve-
dením Petra Aksamita za pomoc při
organizaci.

¡ 10. 6. jeli Broučci na celodenní výlet k ha-
sičům do Českých Budějovic. Pro děti
byla velkým zážitkem jízda autobusem a hlavně vlakem. Většina
dětí  jela vlakem poprvé. V Českých Budějovicích na vlakovém
nádraží nás již očekávali hasiči, kteří nás převedli na svou základ-
nu. Zde byl pro děti připraven na celé dopoledne pestrý program
– např. prohlídka hasičských aut, vyprošťovacího tanku, jeřábu,
děti si vyzkoušely hasit proudnicí a přelézat lezné stěny. Po ob-
čerstvení jsme se vydali zpět na vlakové nádraží a cestou si děti
koupily i zmrzlinu.

¡ Ve čtvrtek 20. 6. Broučci a Sluníčka jeli na prohlídku Planetária
s pohádkou pro děti.
Hned druhý den v pátek 21. 6. si děti vyzkoušely jak zvládají své
jízdní dovednosti na dopravním hřišti v Třeboni.

¡ 27. 6. k nám přijelo divadlo Zvoneček s Letní pohádkou.
Po celý školní rok měly děti ve školce opravdu pestrý program
a jistě budou mít  krásné zážitky a vzpomínky.

Přejeme všem dětem, rodinám a spoluobčanům hezké prázdniny
plné laskavého sluníčka. Vaše školka
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Pohádkový les
v Byňově

V sobotu 25. 5. 2013 se konal další ročník
našeho Pohádkového lesa pořádaného ke dni
dětí. I přes nevlídné počasí, které toto období
doprovázelo (časté dešťové přeháňky) se na
náš dětský den sluníčko umoudřilo a přes mra-
ky nakukovalo dolů co děti dělají. Jejich počet
a zájem o náš Pohádkový les byl velký a
všechny nás překvapoval. Letos se vypravilo
na procházku lesem s rodiči 117 dětí. V lese na
děti čekaly pohádkové bytosti s různými úko-
ly, které děti plnily i s pomocí rodičů. Za kaž-
dý úkol je pohádkové bytosti odměnily
sladkostmi. Po návratu se děti posilnily pár-
kem, který si sami mohly opéci na ohni. Věří-
me, že se děti za to odpoledne dobře pobavily,
podle úsměvů co měly na tvářích.

Na závěr bych chtěl poděkovat Všem po-
hádkovým bytostem a organizátorům, kteří se
starali o chod akce. Velký dík patří ale i všem
sponzorům, kteří se nebáli a podpořili tuto vel-
kou dětskou akci: Pekařství M. Vondrová,

Trafika Hromasová, paní I, Caplová s kolekti-
vem, Stavebniny Atika, Rybáři Nové Hrady,
Jednota N. Hrady, paní Benischková, Prádel-
na paní Sassmanová, Zahradnictví pan Do-
rschner, Poděbradka závod Dobrá Voda,
potraviny u Amina pan Píša, Potraviny paní
Ferenčíková, Prefa Jakule, Penzion Hamr
paní Šnokhausová, Penzion Pod Hradem, pe-
čení cukroví paní Němcová, Emilka s.r.o. –
paní M. Kourková

Za SDH Byňov R. Slepička

Školní družina INFORMUJE pokračování
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Visegradský fond spolufinancuje
Letní školu Akademie věd ČR

v Nových Hradech
Ústav nanobiologie a strukturní biologie CVGZ, Akademie

věd ČR pořádá tradiční mezinárodní Letní školu molekulární
biofyziky a systémové biologie financovanou z prostředků In-
ternational Visegrad Fund a Akademie věd ČR, která se koná
od 8. července do 28. července 2013 na zámku v Nových
Hradech v jižních Čechách. Studenti z partnerských univerzit
– Jagellonské univerzity v polském Krakowě, Univerzity Ko-
menského v Bratislavě a University z maďarského Szegedu
budou společně s ostatními studenty z Čech, Běloruska a Ru-
munska pracovat na svých vědeckých projektech pod zkuše-
ným vedením vedoucích jednotlivých výzkumných projektů a
navštěvovat odborné přednášky pozvaných renomovaných
odborníků z univerzit v Princetonu, Bonnu a Zurichu. Na zá-
věr účastníci vystoupí před odbornou komisí s výsledky své
třítýdenní badatelské činnosti a nejlepší budou oceněni. Závě-
rečného slavnostního předání certifikátů se zúčastní i rektor Ji-
hočeské univerzity pan profesor Libor Grubhoffer. Onou
pověstnou třešinkou na dortu je pak i účast přednášejícího
Franka Rühliho, který je nejvíce znám v souvislosti s výzku-
mem ostatků pravěkého muže Ötziho (5300 let stará mumie
pravěkého lovce nalezená v Alpách).

CVGZ – Centrum výzkumu globální změny, jehož je Ústav
nanobiologie a strukturní biologie součástí.

Mgr. Tomáš Rolínek
za organizační tým UNSB CVGZ AV ČR

Zvonek z Novohradských hor 2013 ve finále
V prostorách zámku Nové Hrady se 22. května 2013 sešli finalisté

zájmově umělecké soutěže „Zvonek z Novohradských hor“. Divadelní
sál a přilehlé místnosti patřily dětem, které svůj volný čas věnují mimo
jiné i recitaci, zpěvu a malování.

Nad letošním třetím ročníkem převzal záštitu radní Jihočeského kra-
je v Českých Budějovicích pan JUDr. Tomeš Vytiska.

Od podzimu 2012 probíhala příprava. Ve finálový den už nešlo
o soutěžení a tak zde vládla vskutku přátelská nálada. Sponzoři připra-
vili pro děti mnoho pěkných věcných darů. Na závěr byl pro ně připra-
ven zájezd do ZOO ve Dvorci u Borovan. Pro starší pak návštěva
v rezidenci Wellness v Nových Hradech, kde paní Zdeňka Dvořáková,
DiS. pro děti zajistila návštěvu bazénu. Na závěr navštívily dívky kos-
metické studio EJA paní Jany Pupavové.

Soutěž začala před třemi lety a zapojili se do ní žáci základní školy
v Benešově nad Černou, Horní Stropnici a v Nových Hradech.

Na každé škole proběhla místní kola v daných oborech. Tři nejlepší
postoupili do oblastního kola. Ta probíhala v Benešově nad Černou -
v recitaci, zpěv v Horní Stropnici a výtvarná výchova v Nových Hra-
dech. Ti nejlepší pak postupují do finálového setkání do Nových Hra-
dů. Dnes jsou do akce zapojeny ještě základní škola Malonty a základní
škola Rapšach. Jako hosté v oboru zpěv měla zastoupení i ZŠ Svatý Ján
nad Malší. V naší soutěži se tak potkávají děti z okresu Český Krumlov,
České Budějovice a Jindřichův Hradec.

Vítězové jednotlivých oborů pak také postupují do okresních, kraj-
ských i celostátních kol. To však není hlavní myšlenka. Cílem této čin-
nosti je vrátit děti k zájmově umělecké činnosti, mít radost z hezké
básničky, zazpívat si, či namalovat jen tak pro radost obrázek. A nemu-
sí to být vždy na profesionální úrovni.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří naši soutěž podporují
a také byli i hosty slavnostního finálového setkání.
Hosté:
− Václav Kučera, radní Jihočeského kraje a starosta Horní Stropnice
− Mgr. Vladimír Hokr, starosta Nové Hrady
− Bc. Josef Vochoska, místostarosta Nové Hrady
− Vladimír Malý, starosta Malonty
− Veronika Korchová, starostka Benešov n. Černou
− Jaroslava Štefániková,  místostarostka Benešov n. Černou

Radost jsme měli i z návštěvy zástupkyň Jihočeského kraje odboru
kultury, které naši soutěž velmi podporují.
− Mgr. Denisa Holečková, vedoucí odboru kultury Jihočeského kraje
− Bc. Jitka Šálená, odbor kultury a památkové péče Jihočeského kraje
Poděkování patří i vedení jednotlivých základních škol, které dávají
zelenou zájmově uměleckým aktivitám.
− Mgr. Karel Snětina – ředitel ZŠ Rapšach
− Mgr. Josef Sviták – ředitel ZŠ Benešov nad Černou
− PaedDr. Jaroslav Baláš – ředitel ZŠ Horní Stropnice
− Mgr. Jana Stejskalová – ZŠ Malonty
− Mgr. Karel Kříha – ředitel ZŠ Nové Hrady
− Mgr. Jana Štorová – zástupkyně ředitele ZŠ Nové Hrady
Velké poděkování patří našim sponzorům.
Sponzory soutěže „Zvonek z Novohradských hor“ 2013 byli:
Doc. Rudi Ettrich, ředitel Akademie věd, Lenka Říhová, Daniela Ham-
bergrová – Akademie věd, MVDr. Jiří Kypet s dcerou Mgr. Markétou
Kypetovou, Alena Hromasová, ing. Milana Hrabalová, Jiří Macek a
Miroslava Vondrová – pekařství, Pavel Heidinger – pohostinství Pavlí-
na Heidingerová – kadeřnictví, Jana Pupavová – EJA kosmetický sa-
lon, ing. Ladislava Bártová – rybářství Nové Hrady, nákupní středisko
Trefa Nové Hrady, Günter Cepak – Cepakkomin Weitra, Waltraud Lin-
tner, ing. Zdeněk Dorschner – květiny, Jiřina Ferenčíková – potraviny,
Mgr. Jakub Dvořák s manželkou – Wellness Rezidence Nové Hrady,
Jana Macháčková – cukrárna Kousek, Martina Kourková – domácí
potřeby Nové Hrady, Tělovýchovná jednota Nové Hrady – Ivan Do-
rotovič, Humanitas – Mgr. Jana Tomášková, nákupní středisko Trefa
Benešov nad Černou, Zámečnictví pana Františka Dvořáka v Benešově
nad Černou.

Chtěli bychom vám alespoň touto cestou poděkovat. Díky vaší
ochotě a podpoře probíhá akce, která děti na jednotlivých soutěžích
sbližuje a podporuje v nich zájem o zájmově uměleckou činnost a to
není málo. Závěrečné setkání v Nových Hradech, kde jsme mohli vidět
rozzářené tváře a slyšet smích našich malých soutěžících, nás všechny
přesvědčil o pokračování v dalším ročníku této soutěže.

Garant soutěže Ivana Hokrová

Ohlédnutí na slet čarodějnic
a stavění májky na hřišti…

Koncem dubna jak se praví, všechny ženské svátek slaví, podle staré tradi-
ce, zapalují hranice. Než nastoupí vládu květen prolétnem se ještě světem…

Chtěli bychom všem poděkovat za to, jak jsme si skvěle užili na hřišti tělo-
výchovné jednoty slet čarodějnic při čarodějnických disciplínách, kde si při
jedné disciplíně děti napsaly svá přání, potom si ho donesly na připravené oh-
niště čarodějnickou uličkou a za zpěvu čarodějnic loučemi oheň zapálil, aby se
jim v tento zázračný den přání splnilo. Odměnou pro děti bylo opékání buřtů.
Myslím, že to byla akce, která znovu potvrdila, že se umíme bavit.

Tatínkové postavili májku, kterou děti krásně vyzdobily.
Velké poděkování všem odvážným čarodějnicím, za jejich odvahu přijít

a pobavit naše děti.
LETU ZDAR A PŘÍŠTÍ ROK NAZDAR!!!

KNĚŽKA DOROTKA, LUCKA A HEL
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Střední škola, České Velenice, Revoluční 220
Revoluční 220, 378 10 České Velenice
tel. 773 444 575, info@sscv.cz, http://www.sscv.cz

Nejnovější technologie
na Střední škole České Velenice

Projekt EU – peníze středním školám
Střední škola České Velenice se zapojila do projektu ministerstva školství „EU – peníze

středním školám“. V rámci OP VK (Operační program vzdělání pro konkurenceschopnost) bude
mezi vybrané školy rozděleno až 1,5 miliardy korun. Naše škola přidělené prostředky využila na
nákup nejnovějších technologií, jako jsou výkonné tablety pro žáky, nejmodernější interaktivní
tabule, notebooky a další výpočetní technika. Notebooky jsou také využity učiteli pro tvorbu tzv.
digitálních učebních materiálů. Takto vytvořené materiály, které zhotovují učitelé v celé ČR,
jsou sdíleny na internetu a používány při výuce. Virtuální prohlídku nejen špičkově vybavené
třídy, ale i ostatních prostor naší školy můžete uskutečnit na internetových stránkách –
www.sscv.cz sekce virtuální prohlídka. Naše střední škola si silně uvědomuje, že ovládnutí mo-
derních technologií s jazykovou vybaveností usnadňuje následný vstup absolventů na trh práce.
Na fotografii můžete vidět využití tabletů při výuce anglického jazyka. Mgr. Aleš Brothánek

Pomoc SŠ České
Velenice při likvidaci
následků povodní
Žáci a zaměstnanci školy uspořádali fi-

nanční sbírku, kterou se rozhodli věnovat
někomu z občanů Veselí nad Lužnicí, kteří
byli postiženi letošními záplavami. Cel-
kem se vybralo během dvou dnů 5000 Kč.
Po poradě se starostou Veselí nad Lužnicí
byl výtěžek sbírky osobně předán 12. červ-
na 2013 paní Macálkové, jejíž dům velká
voda vyplavila už několikrát.

RNDr. Milena Elsterová, ředitelka školy

Poslanecký výbor
pochválil spolupráci SŠ
České Velenice s firmami

Dne 29. května 2013 navštívilo naši školu
14 poslanců z Parlamentu ČR pod vede-
ním předsedkyně Podvýboru pro regionální
školství Mgr. Vlasty Bohdalové. Zajímali se
zejména o mezinárodní aktivity školy a o za-
pojení firem do odborné výuky žáků. Nejdříve
si poslanci prohlédli školu a její vybavení.
Poté se seznámili s vyučovanými obory, pro-
jekty, zahraničními aktivitami a především se
zapojením sociálních partnerů do odborné
praxe a výuky žáků. Poslanci velmi kladně
hodnotili tuto spolupráci, ocenili i zapojení
školy do mnoha projektů EU. Jednání se
účastnily i personalistky firem Magna Cartech
České Velenice a Eaton Suchdol nad Lužnicí
spolu se starostou Českých Velenic Ing. Slí-
vou. Při závěrečném hodnocení poslanci zdů-
raznili, jak významnou úlohu plní škola
v tomto příhraničním regionu, kdy žáci
nemusí platit drahé dojíždění do vzdálených
škol a mají možnost získat kvalitní vzdělání
v oborech, které jsou žádané na trhu práce.

RNDr. Milena Elsterová, ředitelka školy Jednání s poslanci ve škole

Osobní návštěva

Pomoc školy při povodniVýuka jazyků s tablety
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ZNÁŠ PŘÍRODU NOVOHRADSKA
MEMORIÁL RNDr. S. KUČERY

Letošní již 20. ročník přírodovědné soutěže žáků škol ze znalosti živé
a neživé přírody Novohradska byl poznamenán nejen počasím, ale i své-
hlavostí techniky – počítače při zpracování výsledků. V praktické části
na stezce Sokolího hnízda nám u stanoviště číslo 13 neznámý pracovník
s křovinořezem zničil připravenou rostlinu, která musela být nahrazena
až po nahlášení jedné ze skupin soutěžících. Zahájení letošní soutěže,
teoretická část – testy a vyhlášení výsledků proběhlo poprvé v novém
domě Spolků – na statkách. Stezka Sokolího hnízda byla po nočním deš-
ti značně rozbahněná. Naštěstí se nikomu nic nestalo a ve zdraví se nám
všechny soutěžní skupiny v pořádku vrátily. V kategorii A – 4–5 třída zvítězilo družstvo ze ZŠ
Trhové Sviny. V kategorii B – 6–7 třída zvítězilo družstvo MOP Nové Hrady ve složení Kateřina
Pávková, Tereza Fricová, David Koiš a Daniel Ondrejmiško. V kategorii C – 8–9 třída zvítězilo
družstvo z Benešova nad Černou. Těsně před vyhlášením výsledků začalo silně pršet a všichni se
museli přesunout do sálu, kde byly uděleny diplomy, poháry a věcné ceny.

Naše poděkování patří městu Nové Hrady, které bylo garantem soutěže, odboru životního
prostředí Nové Hrady, školní jídelně na Nových Hradech za zajištění obědů. Věcné dary do sou-
těže věnovali tito sponzoři, kterým tímto děkujeme. Jako hlavní sponzor JEDNOTA České Bu-
dějovice, ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, .A.S.A., ECOBAT, ASEKOL a MARIUS
PEDERSEN. Poděkování patří všem pořadatelům, ať již na trase Sokolího hnízda tak i těm kteří
zajišťovali chod soutěže v budově Spolků na statkách.

Za organizátory soutěže Ladislav Starý

SETKÁNÍ S LOUKAMI
NOVOHRADSKA

Nedělní dopoledne se neslo v duchu setkání s přírodou Novohrad-
ska, a to konkrétně s loukami a městskými rybníky. Nedaleko Nových
Hradů nalézá se soustava rybníků, které jsou v té naší přírodě korálky
navlečené na kouzelné stužce, aby posléze svou vodu přivedly až do
říčky Stropnice, do Malše, nakonec do Vltavy. Po nočním dešti se uká-
zalo nádherné počasí pro naši procházku loukami Novohradska. Kolem
prastarých rybníků, polní cestičkou, kde jsme mohli pozorovat lesní
zvěř, ba i čápa černého, který se majestátně vznášel nad vrcholky boro-
vého lesa, jsme jako novodobí poutníci došli zase zpět do civilizace, do
Nových Hradů. L. S.

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍHO KAMENE
Prosluněné nedělní ráno přivítalo v zámeckém parku na Nových Hradech dospělé i děti, kteří

sem přišli, aby byli svědky slavnostního odhalení pamětního kamene panu Ing. Bohuslavu Švar-
covi. O jeho celoživotním díle na poli lesnictví a zvláště ochrany přírody, záchraně jilmu drsné-
ho a jeho znovuvysazení po celé České a Slovenské republice promluvil dlouholetý předseda
základní organizace České svazu ochrany přírody pan Ján Dorotovič. Spolu s odhalením pamět-
ního kamene zde byla instalována také práce dětí s tématikou příroda na Nových Hradech.

Za ZO ČSOP L. Starý
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Tak komupak bude možná špatně...

Hradní – Buquoyské slavnosti ve fotografiích

Hradní slavnosti jsme letos naladili trochu na „francouzsko - buquoyskou“ strunu, nicméně s
česko – novohradskými prvky. I letošní program byl poskládaný tak, aby celková nabídka poba-
vila a potěšila všechny návštěvníky slavností bez rozdílu věku. Divadlo Studna zahrálo pohádku
pro děti, bavilo na chůdách, provázelo programem a nabídlo tři zábavné hry pro děti. Molitano-
vou bitvu připravila agentura A.R.G.O. a Hlavotoč s Kotrmelčákem roztočili pánové od Al Raší-
da. Paní Lída Macková za keramickou dílnu Kána a s pomocí Ivy Pozníčkové vytvořily pro děti
příjemnou keramickou dílničku. O hudbu se postarala kapela Paraván z Velešína a trio Trois
Cactus – J. Zahradník, G. Novomesský a M. Hanza, opravdové čarování předvedl kouzelník
Paul Merild. Tanec předvedla a s lidmi si zatančila skupina historických tanců La Volta.
Voňavá, nejen levandulová, pokušení přivezla do svého stánku G. Křivánková.

Poděkování patří Jihočeskému muzeu Č. Budějovice, jako partneru slavností, při zajištění
prezentace několika řemesel. Děkuji za skvělou spolupráci. Speciální poděkování věnuji panu J.
Törökemu za trpělivé odlévání cínových vojáčků pro nekonečnou řadu zájemců.

Poděkování patří dále všem pořadatelům, hercům, dobrovolníkům, známým i neznámým
přátelům, kteří drželi palce, potom také TSM N. Hrady za technické zajištění celé akce, ZUŠ T.
Sviny za poskytnutí prostor pro účinkující, zvukařům D.J.M. Agency za perfektní servis, Sdru-
žení Růže za zapůjčení stanu, M. Dvořákové za pomoc, dobrovolným hasičům za bdělost, ZŠ N.
Hrady za parkovací prostory.

A také děkuji NPÚ Č. Budějovice – správě hradu Nové Hrady, že nám bylo umožněno novo-
hradský hrad ožít historicko-současným programem, jeho půvab a slávu „vykřičet“ do světa a
uspokojit  všechny návštěvníky našeho města a hradu zvlášť.

Za hlavního pořadatele letošních slavností, kterým bylo KIC Nové Hrady, děkuji všem náv-
štěvníkům za jejich návštěvu... K. Jarolímková

Hradní stráž vždy ve střehu... Zahájení slavností s Buquoyem...

Kapela Paraván z Velešína... Tanec na hrad vždycky patřil...
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Hradní – Buquoyské slavnosti pokračování

Chůdaři měli přehled a bavili publikum...

Kdo si hraje – nezlobí...

Divadlo pro děti od Studny...

Nástup před molitanovou bitvou... A hurááá na ně...

Trois Cactus s francouzskými písničkami... Kouzelník co uměl opravdu kouzlit...

L. Macková a I. Pozníčková se věnovaly dětem
a kachlím...

Ukázku tradičních řemesel zajistilo Jihočeské muzeum Č. Budějovice... Stále obléhaný stánek a cínoví vojáčci...
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Strašidla na hradě
Když na hradě strašilo…tak o tom psát nebudu. To se musí vyzkou-

šet, bát se a jít s odvahou za strašidly, pokud tedy odvahu nějakou máte.
Někteří se totiž asi tak báli, že šli raději „v partičce“, kdyby náhodou
někdo bafnul víc (ha ha ha). Ale stejně, když se úplně setmělo, tak svíč-
kami osvícená cesta na hradbách a měsíc na obloze dokázaly udělat tak
krásnou atmosféru, že se srdce zrychlovalo už jenom z toho. No a pak
tedy trochu i z těch strašidel… K. J.

První děsivec na hradbách...

Ale kdopak se nám to tady bojí... Čertíci v peklíčku...

Bílá čarodějka na hradbách... Čarodějky při vaření... Druhý děsivec za rohem...

Hodná Bílá paní Smrťák v hradním sklepení...

Jeden z bubáků na hradě...

Na palouku za hradem...
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Cílem divadelního představení o tom, jak přišel do našeho města Buqa, nebylo ani tak poučit
ale spíš pobavit, že? Co jiného byste tak mohli od Novohradského (s)prostého divadla čekat, že?
A že přípravy, zkoušky a učení scénáře bylo často skvěle žertovné a he he he hezky veselé, tak to
mi můžete věřit.

Tak jak velel scénář, bylo nutné do letošního představení přibrat i další herce a hérečky,
v čemž jsme měli opravdu šťastnou ruku. Všichni společně a dohromady a také každý zvlášť se
zhostili své role bezezbytku, bez zásadních připomínek, někteří svou rolí žili i mimo zkoušky,
jeden obětoval dokonce i plnovous, opět jsme do představení „asimilovali“ profesionální muzi-
kanty, všichni tomu dali co mohli a někteří obzvlášť zazářili… Byli to D. Císařová, P. Vyhlídko-
vá, M. Hrbáčková, K. Jarolímková, B. Cáplová, M. Bártová, M. Sergejevová, M. Dorotovičová,
R. Vicánová, T. Demeterová, J. Plouhar, P. Krejčí, V. Ulrich, D. Černý, O. Heil, L. Hoffer, P.
Hoffer, Adámek Bárta a Paul Merild, J. Zahradník, G. Novomesský, M. Hanza. A také nápověda
J. Duspivová (a divadelní rezerva pro případ nouze).

Poděkování patří i těm, kteří se podíleli na výrobě rekvizit, kostýmů a dekorací: většina
z jmenovaných herců, dále paní V. Sladká, Truhlářství J. Mráz, T. Bárta, J. Hriňa.

Všem děkuji za skvělé parťáctví, tahání za jeden provaz, zhmotnění scénáře a skvělý umělec-
ký zážitek, že?! K. Jarolímková Generál Buqa a jeho projevy...

Divadelní představení „Jak Buqa Hrady dopil…“ ve fotografiích

I Žlutá se dočkala...Hnědá i se svým symbolem...

A copak nám to pí pí pí píšou... Další barevná paní, modrá jak len...
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Divadelní představení „Jak Buqa Hrady dopil…“ pokračování

Neodolatelný posel...

Zpěvák, Kouzelník a jeho učeň...

První přišla Rudá...

To nebyl tanec ale kankan...

Akademické a univerzitní centrum
a Město Nové Hrady zvou na

Zámecké

slavnosti

v Nových Hradech

sobota 17. 8. 2013

od 10.00 do 22.00 hodin

Program slavností:
d Komentované prohlídky zámku
d Promítání historických fotografií
d Divadelní představení pro děti
d Jazzový koncert na nádvoří
d Tvořivé dílny
d Projížďky na loďce po zámeckém jezírku
d Turnaj v pétanque
d Zámecké slané, sladké a tekuté

občerstvení

Vstupné 50 Kč/dospělá osoba,
děti do 15-ti let a senioři nad 65 let zdarma

Podrobnější informace v příštím čísle NZ
a na plakátech.

Copak se to asi právě děje... Dámy z Francie...
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Novohradská hudební trilogie

Koncert na nádvoří
Státního hradu Nové Hrady

26. 7. 2013, 19.00 hod.

Středověké hudební klání
za podpory výmluvného

„středověkého moderátora“

Koncertem  na nádvoří našeho
hradu zpátky do středověku?

Červencovým koncertem na hradním ná-
dvoří bychom chtěli prostřednictvím hudby
vytvořit atmosféru středověkého hudebního
klání, kdy si potulní muzikanti i dvorem vydr-
žovaní umělci získávali náklonnost a uznání
lidu prostého i šlechty. Přijďte a nechte se
„opít“ touto muzikou, ojedinělou atmosférou a
letní hradní náladou. Koncertem a hudebním
zážitkem provede kejklíř Vítek. K. J.

Než přijdete
na srpnový koncert

do zámku
V minulých číslech NZ jsme se dozvídali

o V. J. Tomáškovi z bakalářské práce Magda-
leny Halžové, DiS. Nyní se můžete začíst do
ukázky textu útlé brožurky, která je celá věno-
vána životu V. J. Tomáška a která vyšla roku
1925.

V. J. Tomášek vlastencem
V době, kdy V. J. Tomášek stál v rozkvětu

lučních sil, žila Praha novým vzletem dávných
dob. Šlechta osvícením probuzena, absolutis-
mem ve svých právech ohrožena učinila ji
svým sídlem. Její uražený cit historický vyvo-
lala hnutí, české věci přející, s heslem: Patriae
et Musis (Vlasti a uměnám).

Hudební a výtvarné umění zpříjemňovalo
život, zdobilo Prahu; věda, především histo-
rická, státi se měla oporou ve stavovských bo-
jích. Založena „Královská česká společnost
nauk“ (1770); aristokraté a učenci z lidu, Češi
i Němci potkávají se svorně ve společných
pracích na obnovení slávy a svrchovanosti
české koruny. Taková byla generace prvních
buditelů.

Tomášek viděl celý tento vývoj. Z české
krve zrozen, německy se vzdělává, ocitá se
v kruzích vlastenecké šlechty, v aristokratu
získává svého příznivce: životem a působením

náleží do prvního pokolení křisitelů. Umělec-
ky má však zajímavé postavení, neboť snahy
staví jej do řad mladších. Je samouk; nenava-
zuje tedy přímo na starší hudební školu českou,
představovanou B. Černohorským a jeho žáky.
Jen mistrné ovládání umění kontrapunktického,
pro české mistry, vždy i v našich dobách vý-
značné, i dále na Tomáška se přenáší. Jinak
zahajuje novou éru. Jestliže jsme se vyvíjeli
dosud šťastně sice, ale pouze na poli církevní
hudby, jím připojili jsme se k evropskému
koncertu mozartovskému. Vždyť náš národ byl
i umělecky nesvoboden, naši umělci rozptýle-
ní po světě pomáhali vlastně k úspěchům ci-
zím, italské opeře, a bili se za nové umění
světových klasiků, Němců. Ale tím vydobyli
alespoň uznání českého výkonného umění ve
světe. Bylo třeba ještě odrazit vídeňský

úsměšek, že Češi nemají hudebního mistra
skladatele.

Je tedy zásluhou Tomáškovou, že zůstal
v Praze. Vyrostl vlastní silou, hudební vyspě-
losti dosáhl doma a na tuto nezávislost byl
vždy hrd. Ukončiv dobu rozptýlení, zahájil
přípravy k svérázné národní hudbě. Bylť Vác-
lavem, tj. českým umělcem s pyšným přído-
mkem Bohemus, ale i Janem Křtitelem, který
opravdu rovnal cesty.

Je prvým naším novodobým hudebním
mistrem.

(Václav Jan Křtitel Tomášek, předchůdce
Bedřicha Smetany. Napsal Josef Klement Zá-
stěra v roce 1925, 2. Rozšířené vydání, 1. vy-
dání v roce 1912, Nákladem a ve prospěch
Musejního spolku ve Skutči)

Pokračování v příštím čísle. K. J.

Koncert na novohradském zámku

9. 8. 2013, 19.00 hod.

„Václav Jan Tomášek
a jeho generace

aneb
Když skladatelé čeští dějiny hudby předbíhali“

skladby V. J. Tomáška zahraje klavírista

a profesor AMU Praha Tomáš Víšek

Bakchus h
Bardolino k

Rožmberská kapelag

h Kejklíř Vítek
f Euphorica
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Letní koncerty
a další kulturní akce v Nových Hradech
¢ Červenec

¡ 11. 7., 19.00 hod.

Literárně - hudební podvečer
host spisovatel David Jan Žák
a koncert kapely Sunny Band
na dvorku Kulturně-spolkového domu,

vstupné dobrovolné

¡ 12. 7.
Radim Hladík a Blue Effect,
After párty Strong Coffee
Penzion Kamínek,

www.penzion-kaminek.cz

¡ 19. 7., 19.00 hod.

Koncert Fabrika Akustika
– Oskar Petr a Jiří Vopava
na dvorku Kulturně-spolkového domu,
50/70 Kč

¡ 29. 7.
Malíř a ilustrátor Adolf Dudek
v zábavně-poučné art-akci

novohradské náměstí,

při špatném počasí v Koželužně,

vstupné dobrovolné

¢ Srpen
¡ 2. 8. , 19.00 hod.

Koncert kapely Gama CB
novohradské náměstí,

vstupné dobrovolné

¡ 23. 8., 19.00 hod.

Koncert Z. Vřešťál, V. Sázavský –
recitál
Na dvorku Kulturně-spolkového domu,

50/70 Kč

¡ 29. 8., 18.00 hod.

Strašidlácké bubákování a Pohádka
„Perníková chaloupka“, Muzeum
strašidel www.muzeumstrašidel.cz
hradní nádvoří, 50 Kč

¡ 30. 8.
Kamil Střihavka a kapela Leaders,
After párty Strong Coffee
Penzion Kamínek,
www.penzion-kaminek.cz

David Žák
¡ kapela Gama

Zdeněk Vřešťál
¡ Oskar Petr ¡ Sunny Band
malíř Adolf Dudek
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Prázdninová výtvarná Koželužna
Ó 1. 7. – 31. 8. Výstava obrazů „Trochu štěstí“, Daniela Roulová,

Koželužna, výstava otevřena po-pá, 10.00 – 16.00 hod.

Ó 5. – 31. 8.  Výstava obrazů „Stromy a jejich léčivá síla“,
Vlaďka Jirásková
Doprovodným programem výstavy bude 7. 8. setkání
s výtvarnicí na téma „Síla stromů a zdravý životní styl“.

Ó 5. – 9. 8. 2013, 10.00 – 16.00 hod. Ptačí týden v Koželužně
Nezbedné ptačí předlohy D. Plockové k vymalování a dotvo-
ření. Setkání s výtvarnicí v tomto týdnu dle aktuální možnosti.

Ó 12. – 16. 8. 2013, 10.00 – 16.00 hod.
Týden tvoření (nejen) pro ženy
po – ŠPERKY, fimo-hmota, lekt. P. Vyhlídková
út – MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ, lekt. P. Vyhlídková
st – RUČNÍ VÝROBA MÝDLA, lekt. V. Jirásková,

materiál celý dodáme
čt – PLETENÍ KOŠÍKŮ z pedigu, lekt.  E. Tyrnerová
pá – VÝROBA KULATÝCH „KLOBOUKOVÝCH“

KRABIC, lekt. Věra Kroupová
Kurzovné bude odstupňované dle rozsahu práce a použitého
materiálu.
Předběžné přihlášky lze podat na KIC Nové Hrady.

Ó 19. – 23. 8. LAND ART (nejen) pro děti
Týden v tvůrčím spojení s přírodou, v přírodě, na veřejných
prostranstvích v Nových Hradech. Lekt. zajišťuje Vlaďka Jirás-
ková.

Ó 26. – 30. 8. Tvůrčí týden pro děti s Lucií Sovovou
Tradiční týdenní tvoření v Koželužně pro děti, které jsou v ní
„jako doma“.

Dalí informace na KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195, 602 150 208,
kic@novehrady.cz, www.kicnovehrady.cz

Hudební týden pro děti
2. ročník, 22. – 26. 7. 2013

V loňském roce jsme uskutečnili první otevřený „Hudební týden
pro děti“. Byl to týden ve znamení rytmu a radosti z něho, hraní na
různé rytmické nástroje a bubny. Děti si mohly vyzkoušet jiný způ-
sob přijímání a vydávání zvuků netradičních hudebních nástrojů.
Tedy takových, které za pravé hudební nástroje úplně nepovažuje-
me. Zkrátka prázdninová zábavná hudební výchova.
Tento rok bychom v tom rádi pokračovali a nabídku ještě rozšířili.

A co bychom tedy chtěli nabídnout?
Chceme vytvořit 3 (zpočátku) samostatné hudební partičky.
Hudební partička č. 1 – pro děti, které rády hrají na jakékoli hudeb-
ní nástroje, mají již nějaký základ třeba ze základní umělecké školy.
Tato partička by se věnovala lidové hudbě (ale nebojte se – moderně
pojaté).
Hudební partička č. 2 – pro děti, které hrají na smyčcové nástroje
a už také něco dovedou.
Hudební partička č. 3 – pro děti, které chtějí opět hrát na rytmické
nástroje, ale už se chtějí naučit o něco víc než v prvním roce (zejmé-
na perkuse).
Tyto tři hudební partičky poté spojíme v jeden velký orchestr a bu-
deme hrát jak sami sobě pro radost, tak v závěru hudebního týdne i
pro radost našich rodičů, kamarádů i posluchačů. Závěrečný koncert
na náměstí  by měl naše muzicírování opět zakončit.

¡ Hudební týden mohou navštívit nejen děti z Nových Hradů a
okolí, ale i jejich kamarádi, sestřenice, bratranci, …

¡ Lektoři Hudebního týdne budou zkušení hudebníci, kteří se
podobným aktivitám a projektům věnují, rádi předají své zkuše-
nosti a naučí malé muzikanty „novým kouskům“.

Organizaci hudebního týdne bude zajišťovat KIC N. Hrady,
K. Jarolímková. Přihlásit se můžete už nyní.
Podrobnější informace můžete zjistit na KIC N. Hrady,
kic@novehrady.cz, tel. 386 362 195, 602 150 208,
www.kicnovehrady.cz

Výstava výtvarných prací
žáků ZŠ Nové Hrady v Koželužně

Zhruba celé dva měsíce bylo možné navštívit pěknou výstavu vý-
tvarných prací žáků Základní školy Nové Hrady, kterou připravila
Mgr. Petra Vyhlídková se svými kolegy ze školy. Výstavy dětských ob-
rázků potěší vždycky, a to nejen tím „kouzelným dětským“ projevem,
který se s přibývajícím časem vytrácí, ale i rozmanitostí výtvarných
technik a způsobem instalace. Za všechny návštěvníky děkuji za pěk-
nou výstavu v novohradské Koželužně. K. Jarolímková

KIC Nové Hrady zve na

Vernisáž výstavy obrazů

Trochu štěstí…

Daniely Roulové Plockové

Ve středu
3. 7. 2013 od 18.00 hod.

v Koželužně

Výstava je prodejní

a potrvá do 31. 8. 2013
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Městská knihovna Nové Hrady

O Z N A M U J E ,
že bude z důvodu čerpání dovolené

UZAVŘENA
od 15. července do 16. srpna 2013.

Děkujeme za pochopení

A ještě:

Všem čtenářům a návštěvníkům knihovny přeji krásně
strávené léto a příjemné počasí a třeba i s knihou v ruce.

Okénko do knihovny
Jak si vypěstovat na anglické zahrádce českého trpaslíka –
Hana Parkánová-Whitton
Zábavné vyprávění Hany Parkánové-Whitton o prvních krůč-
cích v prostředí anglického venkova, kde našla před několika
lety nový domov. Pro čtenáře se stejným kulturním zázemím
bude nesporně zajímavé a překvapující, když se dočte o všech ty-
pických anglických tradicích a zvyklostech, které autorku navzdo-
ry její jazykové vybavenosti a zkušenostem zaskočily či šokovaly -
počínaje svatbou, hledáním a zařizováním domu přes návštěvu ka-
deřníka po činnost v oblíbených charitativních spolcích. Díky její-
mu postřehu a laskavému smyslu pro humor tak můžeme prožít
nevšední situace a poznat pozoruhodné lidi i prostředí.

Sářin příběh – Věra Řeháčková
V patnácti prožívá Sára nejen první lásku, ale i roztržky doma.
Žije s matkou a babičkou. Otec před deseti lety odjel na sraz bý-
valých spolužáků, od té doby je nezvěstný. Sáru tátovo záhadné
zmizení zajímá už jen proto, že doma se o něm nesmí mluvit.
Dávno v ní klíčí touha vydat se po otcových stopách. Jednoho
dne, kdy se rozchází se svým klukem, se opravdu vydá po otci
pátrat na vlastní pěst. Sára cestuje do rakouských Alp. Sbírá
střípky z tátova života a skládá je jako mozaiku. Jako naschvál
se do jejího pátrání připlete kluk Oliver. Sára se do něj zamiluje.
Odjíždí s Oliverem do jedné ze spolkových rakouských zemí.
Její zbrklý odjezd není až tak náhodný, jak by se čtenáři mohlo
zdát. Sára strhne vír událostí, o němž se jí ani nesnilo. Svým ob-
jevením zamotá hlavu mnoha lidem.

Sebeobrana – Jonathan Kellerman
Zdlouhavý soudní proces byl pro Lucy Lowellovou natolik psy-
chicky náročný, že se jí začal znovu zdát děsivý sen, v němž
vidí sebe samu jako malou holčičku, která je v nočním lese
svědkem hrůzného činu. Sama Lucy nedokáže určit, jestli jde
o noční můru nebo obraz skutečné události. Před policejním
psychologem stojí nesnadný úkol - rozpoznat, jestli Lucy celá
léta netrýzní potlačená vzpomínka z raného dětství...

Ü Sběrna fotografií a barevné filmy

Ü Školní a papírenské potřeby

Ü Žvýkačky a drobné cukrovinky

Ü Baterie všech druhů

Ü Dobíjení mobilů

TR AFI K A

Ing. Milana Hromasová
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Nabídka městského rezervačního

systému CBsystem – léto 2013

Přehled divadelních představení, koncertů a pořadů, které se ko-
nají v nejbližší době a na které je možné si zakoupit vstupenky
v Kulturním a informačním centru Nové Hrady – přízemí radnice:

Divadelní představení pro děti:
¡ 4. 7. – O kohoutkovi a slepičce – Nové Hrady – před kovárnou
¡ 11. 7. – Kašpárek v rohlíku – radniční nádvoří, ČB
¡ 8. 8. – Princezna se zlatou hvězdou – hrad Nové Hrady
¡ 15. 8. – Syndibád – hrad Nové Hrady
¡ 22. 8. – O Jankovi a jeho zvířátkách – hrad Nové Hrady
¡ 29. 8. – Perníková chaloupka – hrad Nové Hrady

Divadelní představení, muzikály:
¡ 4. 7. – Labyrint světa (Teátr Víti Marčíka) – hrad Nové Hrady
¡ 9. 7. – 24. 8. – Legenda o Závišovi a Kunhutě – Hluboká n. Vlt.
¡ 12. 7. – 24. 8. – Casanova – zámek Hluboká n. Vlt.
¡ 25. 7. – Vrátila se jednou v noci – DK Metropol, ČB
¡ 20. 8 – Apartmá v hotelu Plaza – DK Metropol, ČB
¡ 23. 8. – Labyrint světa (Teátr Víti Marčíka) – klášter Borovany

Otáčivé hlediště Český Krumlov 2013:
¡ 15. 6. – 24. 8. – Pták Ohnivák a liška Ryška
¡ 26. 6. – 15. 7. – Divotvorný hrnec
¡ 18. – 21. 7. – Carmen
¡ 25. – 31. 7. – Rigoletto
¡ 2. – 4. 8. – Romeo a Julie
¡ 6. – 17. 8. – Ženy Jindřicha VIII.
¡ 21. 8. – 7. 9. – Dekameron

Komentované prohlídky:
¡ 5. 7. – 27. 9. – Rožmberské nebe – Rožmberk n. Vltavou
¡ 11. 7. – 19. 9. – Budějovická ohlédnutí, aneb historií města kří-

žem krážem – ČB

Koncerty, zábavné pořady, festivaly:
¡ 5. 7. – Kupa, Svítání, Fleret (koncertní mix) – hrad Nové Hrady
¡ 8. 7. – Hradišťan – radniční nádvoří, ČB
¡ 9. 7. – Slavnostní zahájení festivalu Třeboňská nocturna

– Aris Quartet (Německo) – Třeboň
¡ 10. 7. – Afrika tančí a zpívá – Borovany
¡ 10. 7. – Tomáš Jamník, Ivo Kahánek – Divadlo J. K. Tyla, Třeboň
¡ 11. 7. – Simona Pingitzer, Valérie Zawadská – Kostel sv. Jiljí, Třeboň
¡ 12. 7. – Večer muzikálových melodií – M. Absolonová, A. Antalo-

vá – Tereziánské kasárny, Třeboň
¡ 13. 7. – Pocta Emě Destinnové - Anna Klamo – Tereziánské kasár-

ny, Třeboň
¡ 17. 7. – Wabi Daněk – radniční nádvoří, ČB
¡ 19. 7. – Fabrika Akustika – Oskar Petr a Jiří Vopava – Kulturně

spolkový dům, Nové Hrady
¡ 19. 7. – Linha Singers – Kostel Navštívení Panny Marie, Borovany
¡ 24. 7. – Jaroslav Samson Lenk – radniční nádvoří, ČB
¡ 26. 7. – Středověké hudební klání – hrad Nové Hrady
¡ 26. 7. – Jumping Drums Ivo Barouška – Borovany
¡ 2. 8. – Sax Power Kateřiny Pavlíkové – Klášter Borovany
¡ 7. 8. – Nezmaři – radniční nádvoří, ČB
¡ 9. 8. – Hudba romantismu – zámek Nové Hrady
¡ 9. 8. – Spirituál kvintet – klášter Borovany
¡ 14. 8. – Jazz na půdě, jazZÍKAspol – Klášter Borovany
¡ 16. 8. – Aneta Langerová – Borovany
¡ 28. 8. – Jazz na půdě - Two Towers Jazz – Borovany
¡ 23. 8. – Zdeněk Vřešťál – Kulturně-spolkový dům, Nové Hrady
¡ 30. 8. – Filharmonické dechové trio – Klášter Borovany
¡ 5. 9. – Beseda se Zdeňkem Troškou – Borovany
¡ 20. 9. – Varhany a klarinet – Jan Tůma – Kostel Navštívení Pan-

ny Marie, Borovany

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

Reakce na článek
„Zmizí v Nových Hradech fotbal?“

Je velikou chybou výboru oddílu kopané, že neinformoval občany ces-
tou Novohradského zpravodaje o ukončení družstva žáků, tak se to pokusí-
me dnes uvést na pravou míru. Článek Míry Hrušky – patriota novohradské
kopané je pravdivý, ale je třeba k němu dodat ještě to podstatné.

V průběhu zimní přípravy na jarní kolo kopané družstva žáků se
účastnilo tréninků jen několik žáků, kteří nedali dohromady zdaleka
ani fotbalovou jedenáctku. Proto ještě v době před zahájením samotné
jarní sezóny svolal trenér družstva žáků Jan Marhoun ml. schůzku s ro-
diči, kam přišli pouze čtyři rodiče mladých fotbalistů. Po tomto nezda-
ru obešel trenér Marhoun osobně ještě několikrát rodiče hráčů a též se
potázal s neúspěchem. Po sečtení hráčů, které by měl pro jarní kolo tre-
nér Marhoun k dispozici jich bylo celkem a pouze 7 a fotbal hraje na
hřišti hráčů 11 + náhradníci, což většina z vás asi ví. Tato informace
byla předána výboru kopané a na tom již bylo rozhodnout s nejlepším
vědomím a svědomím o budoucnosti tohoto družstva. Výbor kopané
řešil hlavně otázky, že by na zápas jelo třeba jen 7 hráčů, stále by pro-
hrávali a vedlo by to i ty hráče, kteří chtějí reprezentovat naše město
v Okrese k následnému odchodu pro nechuť, dále jsme řešili dopravu
na zápasy – zda se vyplatí pro 7 hráčů autobus, nebo řešit dopravu sou-
kromými vozidly a hlavně se řešila pokuta, kterou bude oddíl kopané
muset zaplatit za odhlášení ze soutěže. Nakonec se jednomyslně výbor
dohodnul, že družstvo kopané žáků z Okresního přeboru odhlásí a
pokutu zaplatí, k čemuž následně došlo.

Kde se stala chyba, zda je to v tom jak uvádí Míra Hruška – větší zá-
jem dětí o počítače apod., nebo někde jinde, to už se asi nedozvíme. Jedi-
né co víme je to, že nám samotným činovníkům je to velmi líto, že jsme
museli udělat takové rozhodnutí jaké jsme udělali. Víme, že si teď mnou
ruce předchůdci trenéra Honzy Marhouna a říkají si jak to za nich fungo-
valo a kolik měli oni hráčů, ale opak je pravdou, byli by na tom stejně
jako H. Marhoun. Honza Marhoun patří mezi nejlepší trenéry, kteří se
snaží dát ze sebe našim juniorům to nejlepší a bohužel to padlo na něj.

Tímto výbor oddílu kopané při TJ Nové Hrady apeluje na rodiče,
kteří mají doma syna se zájmem o kopanou, aby se nebáli přihlásit a za-
čal se žákovský fotbal na Nových Hradech opět hrát, neboť jak Míra
Hruška uvedl, že bude mít v budoucnu družstvo dorostu a následně i
mužů veliký problém, neboť nebudou mít tato družstva své nástupce.
Naším velikým úkolem je, aby se nenaplnil název článku Míry Hrušky
a fotbal na Nových Hradech zmizel.

Výbor kopané při TJ Nové Hrady

řádková inzerce

· Pronájem bytu 3+1 v panelovém domě. Tel.: 728 723 401
· Koupím starou truhlu. Dobře zaplatím. Tel.: 603 169 767

I N Z E R C E
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III. KID CUP KARATE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Nastupující nová generace nejmladších karatistů

se prosadila, získali čtyři  medaile
V neděli 16. června se do areálu kulturního

střediska Metropol v Českých Budějovicích
sjelo přes sedmdesát dětských závodníků z Ji-
hočeského svazu karate, aby změřili své síly
v disciplínách kata a kumite. Tato soutěž byla
určena pro nejmenší bojovníky do 13 let od
nejnižších bílých pásů až po vyšší žákovské
stupně technické vyspělosti v barvě fialové a

hnědé. Přesto, že bylo krásné počasí lákající
k pobytu venku v přírodě nebo na koupališti,
naši nejmladší závodníci s trenéry a rodiči
směřovali na soutěž KID CUP.

V dopoledních hodinách se konala soutěž
kata – souborná povinná sestava. Na tatami ve
dvojicích proti sobě nastupovali soupeři vždy
rozlišení modrou a červenou šerpou a z této
dvojice zvítězil závodník, který získal od roz-
hodčích vyšší počet zvednutých praporků
dané barvy, tedy vyšší počet hlasů.

V kata se podařil první závodní start Petru
Vochozkovi, který zvítězil v kategorii 9. kyu
do 10 let. Do finále se v disciplíně kata probo-
jovala Natálka Machová, která nakonec pod-
lehla domácí závodnici a získala stříbrnou
medaili. Skvěle si vedl na své první soutěži
Honzík Švenda, který v kategorii 9. kyu do
10 let vybojoval bronzovou medaili. Kryštof
Vinický si v závodě také vedl velmi dobře, od
medailových pozic ho bohužel ale oddělila
technická chyba v kata, příště to určitě vyjde.

V odpoledních hodinách se na tatami roz-
hořely boje ve sportovním zápase kumite. Zde
jsme měli pouze jedno želízko v ohni, ale o to
byla větší radost týmu, když se Natálce Ma-

chové podařilo získat bronzovou medaili v ka-
tegorii děvčat 7. kyu do 10 let.

Naši nejmladší závodníci prokázali, že
jsou připraveni konkurovat i zkušenějším
vrstevníkům.

Gratuluji našim závodníkům ke skvělým
výsledkům. Děkuji rodičům závodníků za
podporu našich cvičenců a závodníkům za
vzornou reprezentaci.

Přeji všem hezké léto, prázdniny, dovole-
nou a pohodu.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Naši nejmladší bojovníci z leva Natálka Ma-
chová, Honzík Švenda, Péťa Vochozka a Kryš-
tof Vinický s trenérem Jaromírem Švendou

Natálka přidala ke stříbrné medaili v kata, ješ-
tě bronzovou z kumite

Školení trenérů karate a zkoušky na 2. Dan
První červnový víkend proběhlo v Českých

Budějovicích již tradiční školení trenérů na ZŠ
Emy Destinové pod vedením lektorů TMK
ČSKe.

I když se Česká republika začala potýkat
s deštěm a následně pak povodněmi, v Čes-
kých Budějovicích se i přes tyto nástrahy ško-
lení a doškolení uskutečnilo. Celého školení se
zúčastnila ve dvou dnech necelá padesátka
cvičenců. Školení bylo pod vedením předsedy
TMK (trenérsko-metodická komise) Jaromíra
Musila a členů komise Jiřího Faktora a Ivy
Keslové. Lektorský sbor pak doplnili externí
lektoři Miroslav Hýsek, Josef Zvěřina, David
Vlk, Martin Sláma, právnička paní Halodová
a technicky akci zajišťoval předseda TMK
Jihočeského svazu katrate Martin Hermann.

Sobotní den byl rozdělen celkem do šesti
bloků. Z toho tři dopoledne a tři odpoledne.
Jako první zahájil školení Miroslav Hýsek z TJ
karate Č. Budějovice (asistent reprezentace na

kumite), který novým i
stávajícím trenérům uká-
zal, co vše je možné po-
užít a hlavně co se skrývá
pod pojmem kondiční
přípravy. V druhém do-
poledním bloku pak pře-
vzala teoretickou část
paní Halodová, která na-
stínila trenérům důležité
poznatky z právního hle-
diska. Například v oblas-
ti práva a povinností při
ochraně veřejného zdra-
ví, zodpovědnost za svě-
řené osoby při tréninku,
dopady zranění při tréninku nebo na závodech,
nutné a jiné aspekty při pořádání soustředění a
jiných sportovních akcí, pojištění odpověd-
nosti atd. Ve třetím dopoledním bloku převzal
trénink předseda TMK Jaromír Musil. Trénink
byl zaměřen na novou pasáž ze zkušebního
řádu Shotokan karate.

Po krátké polední pauze převzal první od-
polední část Martin Sláma, kde zopakoval vše
důležité k první pomoci, obnově životních
funkcí po úrazu a jiné na toto téma. Všichni si
pak měli možnost vyzkoušet na figuríně ma-
sáž srdce a umělé dýchání. V dalších dvou čás-
tech pak už byla praxe pod vedením Jiřího
Faktora na téma základy kumite a následně
pak Josefa Zvěřiny z pohledu na techniku z
jiné než sportovní stránky.

Závěrem pak proběhly zkoušky STV
DAN, kde se bohužel přihlásili pouze dva ža-

datelé na 2. a 3. Dan, kteří dle slov předsedy
TMK předvedli skvělý výkon. Celé zkoušky
proběhly podle nového zkušebního řádu a
žádná z uvedených pasáží cvičence nezasko-
čila. Zkoušku na 2. Dan úspěšně vykonal je-
den z našich trenérů Jaromír Švenda. Komise
pro tyto zkoušky byla ve složení Jaromír Mu-
sil, Jiří Faktor, Iva Keslová a přísedící Josef
Zvěřina a Václav Liška.

Nedělní den byl pak ve znamení kata. To-
hoto semináře měli možnost se účastnit naši
trenéři Martin Hermann, Jaromír Švenda a vše
pozoroval a zapisoval Petr Zachař, který ne-
mohl cvičit z důvodu zranění. Školení jistě
přispělo ke zvýšení a upevnění znalostí našich
trenérů v oblasti kata a kumite, ale také byla
možnost výměny zkušeností mezi jedenotli-
vými trenéry.

První zprava Jaromír Švenda po úspěšných zkouškách na 2. Dan a
zkušební komise

Jaromír Švenda a Martin Hermann trénují
kata stylu Wado Ryu
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Zkoušky na stupně technické vyspělosti v karate
Všichni naši cvičenci uspěli

V úterý 4. června se v tělocvičně Základní
školy v Nových Hradech konaly zkoušky na
stupně technické vyspělosti v karate (barevné
pásky na kimonu).

Zkušební řád Českého svazu karate se sklá-
dá z několika částí, které musí každý cvičenec
zvládnout zacvičit podle technického stupně,
na který skládá zkoušku. Zkušební řád začíná
skupinou nižších žákovských stupňů, a to
8. kyu – bílým pásem, dále pak následuje (zpra-
vidla po roce tréninku) žlutý pás – 7. kyu a za
další rok cvičení je možné získat zelený pás –
6.kyu, který je také hranicí na cestě cvičence
k vyššímu žákovskému technickému stupni.
Vyšší žákovské stupně začínají již obtížnější
zkouškou na 1. fialový pás – 5. kyu, pak násle-
duje 2. fialový pás a další tři hnědé pásy, kdy
cvičenci zpravidla trvá pět až šest let než tyto
vyšší žákovské stupně získá a které obdrží po
úspěšném absolvování zkoušek. Každý cviče-
nec musí správně technicky a dynamickým
nasazením zacvičit nejprve kihon, což je ukáz-
ka jednotlivých postojů, krytů, kopů a úderů,
dále pak následuje kumite, což je kontaktní
disciplína, při které karatisté ukazují řízený
zápas ve dvojici. Třetí částí zkoušky je kata –
souborné sestavy, které mají přesně zakompo-
novány pohyby v postojích při aplikování úde-
rů, kopů, krytů, ale také hmatů a chvatů. Výše

uvedené se musí uchazeč o zkoušku přesně na-
učit a poté zpaměti bezchybně zacvičit před
zkušebním komisařem Českého svazu karate.
Zkoušky se provádí veřejně a nejčastěji se jich
účastní rodiče a kamarádi cvičenců.

Po náročné a dlouhodobé přípravě na
zkouškách na stupně technické vyspělosti
v karate uspěli Anna Pupavová, Kryštof Vi-
nický, Jan Švenda, Petr Vochozka, Ondřej
Kopenec, Dominik Ettrich, a Michal Popo-
vič na 8. kyu, Natálie Machová a Ivan Popo-

vič na 7. kyu, Lukáš Pavlík a Michal Kusák
na 6. kyu, Eliška Rolínková na 5. kyu, Marek
Rolínek, Adam Zeman a Tomáš Rolínek na
4. kyu a Milan Macho na 3. kyu. Všem gratu-
luji a přeji hodně úspěchů při dalších sportov-
ních a soutěžních kláních. Poděkování patří
samozřejmě i celému trenérskému týmu od-
dílu karate, který se na tomto úspěchu našich
cvičenců podílel.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

TJ Sokol Nové Hrady informuje
V pátek 7. 6. a v sobotu 8. 6. 2013 jsme

z pověření komise kuželek ČOS organizova-
li celostátní přebor ČOS v kuželkách druž-
stev mužů, žen a jednotlivců. Účastnila se jej
družstva z Přemyslovic, Kostelce n. Č. l., Pra-
hy Vršovic, Rudné, Bohumína a samozřejmě i
z N. Hradů. Celkem bojovalo 10 družstev mužů,
3 družstva žen a 52 jednotlivců o titul „Přebor-
ník ČOS pro rok 2013“. Vysokou sportovní a
společenskou hodnotu této akce podtrhli svojí
účastí i vrcholní funkcionáři kuželkářského
sportu České Obce Sokolské. Stejně jako loni i
letos naši kuželkáři bojovali o nejčelnější
umístění. Zda a jak se jim to podařilo posuďte
sami. V soutěži družstev mužů získalo 1. mís-
to naše družstvo „A“ ve složení Stanislava Be-
tuštiaková, Milan Bedri, Štěpán Rehák a Jiří

Cigánek. Na druhém místě se umístilo druž-
stvo TJ Sokol Přemyslovice a bronzoví
odjížděli členové družstva TJ Sokol Praha Vr-
šovice. Nesmíme zapomenout ani na velmi
pěknou bramborovou medaili pro naše druž-
stvo „C“. V kategorii družstev žen zvítězilo
družstvo TJ Sokol Písek, stříbrná byla děvčata
TJ Nové Hrady (ve složení Albrechtová Jiřina,
Kříhová Tereza, Žahourová Renata a Šebesto-
vá Milena). Třetí místo si odvezlo družstvo
žen TJ Sokol Rudná. Titul přeborníka si
z N. Hradů v kategorii mužů odvezl Zbyněk
Vilímovský z TJ Sokol Praha Vršovice druhé
místo obsadil Peter Koščo a třetí byl Radek
Machulka, oba z TJ Sokol Rudná. Naši hráči
obsadili 4. a 8. místo v pořadí Stanislav Slad-
ký, Cigánek Jiří. V soutěži o titul Přebornice

ČOS pro rok 2013 v kategorii žen obhájila
loňský titul Stanislava Betuštiaková (TJ Sokol
Nové Hrady), stříbro vybojovala Jitka Korec-
ká z TJ Sokol Písek a bronzovou příčku získa-
la Milena Šebestová z TJ Sokol Nové Hrady.

Při závěrečném hodnocení jak hráči, tak i
„generalita“ vysoce hodnotili úroveň připra-
venosti i péče o startující. Nelze přehlédnout
ani skutečnost, že mnozí z nich se chtějí podí-
vat do Nových Hradů i v době dovolených, ale
tentokráte v roli turistů.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem hrá-
čům za dobrou reprezentaci našeho oddílu a
Městu Nové Hrady, a v neposlední řadě i orga-
nizátorům této vrcholné republikové kužel-
kářské akce. S. Sladký
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Zemědělec
HLEDÁ K NÁJMU

ZEMĚDĚLSKOU PŮDU

(orná půda, louka)
v Nových Hradech
a okolí do 15 km

Nabízím 2.500 Kč/ha +
příslušná sazba daně

z nemovitosti.

Solidní jednání

Tel.: 724 303 377
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