2 / 2003
červen
4,- Kč

Frymburské ozvěny
Čtvrtletní zpravodaj obce Nový Hrádek

www.novy-hradek.cz

www.freewap.cz/wap/novy-hradek.cz

Výzva pro uživatele hrobových míst
na pohřebišti Nový Hrádek
Obec Nový Hrádek, jako provozovatel pohřebiště, se
obrací na všechny uživatele hrobových míst na zdejším
pohřebišti, aby se nejpozději do konce roku 2003
dostavili na Obecní úřad Nový Hrádek v úřední dny
pondělí a středa k sepsání nájemní smlouvy. Podle
nového zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, se
poplatek z hrobového místa mění na nájemné a musí být o
tomto nájmu sepsána nájemní smlouva. Těm, kterým
v letošním roce dochází splatnost nájmu, bude předložena
smlouva při placení na další desetiletí. Ostatní uživatelé,

kteří mají splatnost nájmu v příštích letech, podepíší
smlouvu na dobu, na kterou mají zaplacen nájem. Proto se
na Vás obracíme touto cestou a prosíme Vás o spolupráci.
Pokud má někdo z Vašich příbuzných či známých bydliště
mimo Nový Hrádek a užívá hrobové místo na zdejším
hřbitově, prosíme Vás, upozorněte je na tuto naši výzvu.
Při osobní návštěvě ušetří poštovní poplatky jak obec, tak i
nájemce hrobu. Zároveň lze také upřesnit záznamy
v hrobové knize, aktualizovat je a případné nepřesnosti
uvést na pravou míru.
Děkujeme za Vaše pochopení a těšíme se na vzájemnou
spolupráci.
Obecní úřad Nový Hrádek
Červen 2003
Zpracovala: Špreňarová

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Vážení spoluobčané, chataři a chalupáři,
obecní úřad děkuje všem těm, kteří se doposud zapojili do třídění odpadů
(sklo,plasty,kovy) a těm, kteří sbírají PET lahve do modrých pytlů. Zvláště u této
komodity je potěšující to, že odevzdávaných PET lahví pomalu přibývá. V této
souvislosti patří poděkování i paní L. Martínkové, která dala před časem první
impuls k tomu, aby se PET lahve třídily, a tuto svoji aktivitu úspěšně plní i ve v.d.
Velos.
To, že se nám společně daří odpady třídit, je pozitivní, ale přesto jsou
ještě mezi námi neukáznění spoluobčané, chataři a chalupáři. Stačí se jenom
podívat do kontejnerů, co všechno obsahují. Například v kontejneru určeném na
plasty jsou kovy, sklo a již zmíněné PET lahve, které jak všichni víme, třídíme do
modrých pytlů. Je třeba si uvědomit jednu základní skutečnost. Tříděním odpadu
pomáháte mimo jiné obci snižovat náklady (které nejsou malé) na jejich odvoz a
likvidaci. Peníze za vytříděný odpad vrácené obci společností EKO-KOM tyto
náklady alespoň snižují.
Mezi tříděný odpad, což mnozí asi nevíte, patří i papír, jehož sběrem se
obci také vrací nemalá část peněz. Sběr papíru organizuje místní základní škola.
Za třídění odpadů (sklo, plast, kovy + PET lahve) v roce 2002 obec získala od
společnosti EKO-KOM tyto částky:
I. čtvrtletí
1.633,20 Kč
odevzdáno PET lahví 186 kg
II. čtvrtletí
2.764,80 Kč
odevzdáno PET lahví 272 kg
III. čtvrtletí
4.252,20 Kč
odevzdáno PET lahví 195 kg
IV. čtvrtletí
4.731,60 Kč
nebyl svoz PET lahví
odevzdáno 3008 kg papíru ze ZŠ
Celkem:
13.381,80 Kč
Celkem za I. čtvrtletí 2003: 5.795,36 Kč a z této částky za 340 kg PET lahví

1.734,- Kč.

Podrobnější informace k třídění odpadů Vám poskytne Obecní úřad na Novém
Hrádku.
Co se skrývá pod názvem EKO-KOM ?
EKO-KOM a.s. je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené
plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím
systémů tříděného sběru v obcích. Vychází přitom ze dvou zákonných povinností :
1. Výrobci, dovozci, plniči, prodejci obalů a baleného zboží mají dle zákona o
obalech povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Prostřednictvím
systému EKO-KOM tak spolufinancují náklady obcí na tříděný sběr komunálních
odpadů spojený s obalovou složkou.
2. Obce a města mají dle zákona o odpadech povinnost třídit a využívat
komunální odpad. Součástí vytříděných složek komunálního odpadu jsou také
použité spotřebitelské obaly, které jsou předávány dále k využití.
Společnost EKO-KOM a.s. přistoupila v posledním čtvrtletí roku 2002
k úpravě odměn pro obce, které se na základě smluv podílejí na zajištění
zpětného odběru a recyklace odpadů z obalů.

V současné době je v systému EKO-KOM zapojeno zhruba 3700 obcí s asi 9
milióny obyvatel. Za třídění a zajištění využití plastových obalových odpadů (PET
lahve) zvýšil EKO-KOM odměny o zhruba 18% oproti původní sazbě. Ne všechny
obce v ČR mají zavedený tříděný sběr jako třísložkový (sbírají se současně
plasty,sklo,papír).
Pro rozšíření sběru těchto hlavních využitelných komodit v obcích byl zaveden
speciální bonus.

Výsledky systému EKO-KOM
1999

2000

2001

754

2.156

2.781

Počet obyvatel

2.136.000

5.632.000

8.135.000

Množství
využitých
odpadů
Výtěžnost
tříděného
odpadu
na obyvatele a
rok

19.800 t

70.057 t

152.196 t

9,27 kg

12,44 kg

Počet obcí

18,7 kg

Zpracoval: Petr Lemfeld

místostarosta

ZÍSKÁNÍ CENY JE SBÍRÁNÍ KOLKŮ, KTERÉ SE BUDOU
VLEPOVAT DO UVEDENÉ KNÍŽKY NA VYTIPOVANÝCH
MÍSTECH, A TO NAPŘÍKLAD TAKTO: U stravovatele zapojeného do
projektu získá za každých utracených 150,- Kč 1 kolek. U ubytovatele
nebo v prodejnách zapojených do projektu to bude podobné. V kulturních
zařízeních získá účastník kolek za každou koupenou vstupenku (jeden
kolek – jedna vstupenka – jedna Vandrovní knížka). Na Novém Hrádku
jsou do projektu zapojeny tyto subjekty: Potraviny Grim, Hračky DELMO,
Hostinec Na Kovárně.

INFORMACE O PROJEKTU
„KAČENČINA POHÁDKOVÁ ŘÍŠE“
Naše obec Nový Hrádek byla počátkem letošního roku přijata do
Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory, jedním z jeho projektů je i
putování po „Kačenčině pohádkové říši“. V následujících řádcích Vás s tímto
projektem ve stručnosti seznámím:
•

•1

•

•2
CÍLEM TOHOTO PROJEKTU JE NÁVŠTEVNÍKY
SEZNÁMIT S NAŠIMI KRÁSNÝMI ORLICKÝMI HORAMI

•

•3
KAŽDÝ VANDROVNÍK BUDE DO ZAKOUPENÉ
VANDROVNÍ KNÍŽKY SBÍRAT RAZÍTKA S JEDNOTLIVÝMI
POHÁDKOVÝMI PATRONY OBCÍ A PŘÍPADNĚ I KOLKY, KTERÉ
ZÍSKÁ NA URČENÝCH MÍSTECH (seznam těchto míst se v současné
době tiskne a bude jej možné získat na Obecních úřadech zúčastněných
obcí, případně v informačních centrech v Novém Městě nad Metují,
Rokytnici v O.h. a Deštném v O.h.)

•

•

•5
VANDROVNÍ KNÍŽKU SI MŮŽE KOUPIT BUĎ KAŽDÝ
ČLEN RODINY ZVLÁŠŤ NEBO RODINA JEDNU DOHROMADY.

•

•6
VANDROVNÍ KNÍŽKY BUDOU K DOSTÁNÍ ZA 60,- Kč
V
INFORMAČNÍCH
CENTRECH,
PRODEJNÁCH
KNIH,
PAPÍRNICTVÍCH A DALŠÍCH MÍSTECH TAK, ABY SI JE
PŘIJÍŽDĚJÍCÍ TURISTA MOHL KOUPIT BEZ VELKÝCH
PROBLÉMŮ. Na Novém Hrádku lze Vandrovní knížky zakoupit na těchto
místech: Obecní úřad, Potraviny Grim, Papírnictví.

•

•7
VANDROVNÍ KNÍŽKU MUSÍTE V PRŮBĚHU HRY
„LEGALIZOVAT“ OVĚŘOVACÍM RAZÍTKEM KAČENČINY
POHÁDKOVÉ ŘÍŠE. RAZÍTKO LZE ZÍSKAT POUZE V
INFORMAČNÍCH CENTRECH V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ,
ROKYTNICI V O.H. A V DEŠTNÉM V O.H. CENY BUDOU
K VYBRÁNÍ TAKÉ NA TĚCHTO MÍSTECH. PŘI VYBRÁNÍ CEN ZA
NASBÍRANÉ KOLKY SE TATO ČÁST VANDROVNÍ KNÍŽKY
ZNEHODNOTÍ USTŘIŽENÍM MALÉHO RŮŽKU ZE STRÁNEK, ZE
KTERÝCH SE NA CENU ZAPOČÍTAVALY KOLKY. VANDROVNÍ
KNÍŽKA S JEDINEČNÝMI RAZÍTKY ZŮSTÁVÁ TURISTOVI NA
PAMÁTKU.

•

•8
PODROBNOSTI O CELÉM VANDROVÁNÍ ZÍSKÁTE PŘI
KOUPI VANDROVNÍ KNÍŽKY NA PŘILOŽENÉM LETÁČKU, NEBO
VÁM JE RÁDI ZODPOVĚDÍ U GARANTA CELÉHO PROJEKTU –
V INFORMAČNÍM STŘEDISKU V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ.

PROJEKT ZAČÍNÁ BĚŽET OD ČERVNA 2003

•4
CELÝ PROJEKT JE KONCIPOVÁN JAKO HRA O CENY,
PODMÍNKOU BUDE BEZPODMÍNEČNÁ NÁVŠTĚVA 18 OBCÍ
Z CELKOVÉHO POČTU 26. POTVRZENÍ O NÁVŠTĚVĚ ZARUČÍ
RAZÍTKO, KTERÉ SE BUDE DÁVAT POUZE DO VANDROVNÍ
KNÍŽKY NA URČENÝCH MÍSTECH. DALŠÍ PODMÍNKOU PRO

Každá obec má svého pohádkového patrona. Patroni jsou dílem sedloňovské
výtvarnice Jarmily Haldové. U nás je to Frymbulín – skřítek novohrádouský.
Zdeněk Drašnar

KINO NOVÝ HRÁDEK
červenec 2003
sobota
5.7.
19:30

Rok ďábla

ČR
mládeži přístupný
39,- + 1,- Kč

Když vydržíte mlčet, uslyšíte melodii lidí kolem
sebe. Jarek Nohavica, K. Plíhal a skupina
Čechomor v české vynikající černé komedii.
Režie: P. Zelenka
sobota
12.7.
19:30

sobota
19.7.
19:30

Pán prstenů: Dvě věže
Válka s Mordorem ještě neskončila a není
zdaleka vyhraná… Dobrodružný širokoúhlý
film USA. Hrají: E Wood, I. McKellen, L.
Tyler aj. Režie: Peter Jackson

Darevil

Muž beze strachu. Vzdoruje i ďáblu.
Širokoúhlý akční film USA. Hrají: B. Affleck,
J. Garner, M. C. Runcán, C. Farrel, J.
Pantoliano, J. Favreau, D. Keith aj.
Režie: Marc Steven Johnson
sobota
26.7.
19:30

KAMEŇÁK

Úspěšná nová česká komedie je inspirována
bezpočtem „kamenných“ vtipů. Hrají: V.
Vydra, J. Paulová, M. Vašut, L. Župani, J.
Skopeček, L. Lipský a mnoho dalších herců.
Režie: Zdeněk Troška

USA
titulky
mládeži přístupný
49,- + 1,- Kč

USA
titulky
mládeži od 12 let
přístupný
39,- + 1,- Kč

ČR
mládeži přístupný
39,- + 1,- Kč

Připravujeme:

Chyť mě, když to dokážeš, Pupendo, Musím tě svést, Nuda
v Brně, a v pondělí 1.9. Harry Potter a tajemná komnata
V ceně vstupného na jednotlivá představení je připočítán příplatek 1,- Kč
dle zákona ČNR č. 241/82 Sb.
http://www.novy-hradek.cz/kino.htm

www.freewap.cz/wap/novy-hradek

Krátce…
• 6. března zastupitelstvo obce schválilo

•
•

•
•
•
•

•
•
•

na svém zasedání pohádkového patrona
Obce Nový Hrádek skřítka Frymbulína
z regionu Orlické hory – Kačenčiny
pohádkové říše, kterého navrhla
výtvarnice
Jarmila
Haldová
ze
Sedloňova.
6. března se dle vlastního sdělení na protest „proti stavu světa“ na
rampě u Národního muzea v Praze upálil osmnáctiletý student
z Humpolce Zdeněk Adamec.
7. března, v den 153. výročí narození našeho prvního prezidenta
T.G.Masaryka, se konala slavnostní inaugurace v pořadí 10.
prezidenta Václava Klause ve Vladislavském sále Pražského
Hradu.
12. března byl na obecním úřadě zahájen kurz autoškoly
Volhejn.
12. března v noci zahynul při atentátu nadějný srbský premiér
Zoran Djindič.
14. března se v místní sokolovně konal koncert kapely Teplá
buchta s předkapelou Tereza kradla.
20. března ve 3.35 h začal americký útok na Irák s hlavním
cílem odzbrojit prezidenta Saddáma Husajna od zbraní
hromadného ničení. Za 21 dní krutých bojů Bagdád padl a
diktátorský husajnův režim po 30 letech skončil.
24. března byl proveden odvoz tříděného odpadu- modrých pytlů
s PET lahvemi.
začátkem měsíce dubna oslavil 70. narozeniny regionální historik
a držitel Ceny Karla Čapka prof. Aleš Fetters z Náchoda.
9. dubna se z Hongkongu začala ve velké míře šířit do světa

zákeřná nemoc SARS.

• 23. dubna místní hasiči provedli sběr železného šrotu.
• 15. května ke Dni matek uspořádali žáci a učitelé základní školy

v budově školy pro maminky, babičky a všechny přátele školy
oslavu s pěkným programem a pohoštěním.
• 17. května se konal 21. ročník pochodu Hrádouská vařečka za
účasti
425
pochodujících.
Poprvé
byl
veřejnosti
představen skřítek Frymbulín.
•
•
• 27. května se v rámci 33.

ročníku cyklu Camerata nova
Náchod v kostele sv. Petra a
Pavla
uskutečnil
koncert
Šporkova tria Lysá nad
Labem v zajímavém obsazení housle, violoncello, kytara.

•
•
• 29.

května byla v Galerii
Zázvorka v Novém Městě nad
Metují besedou s autorem
zahájena výstava knižních
ilustrací z let 1953 – 2003 akad. malíře Vladimíra Rocmana
k jeho 80. narozeninám.
Cicero : Životem vládne štěstěna, ne moudrost.
A.M.

UPOZORNĚNÍ

na pohřebišti Nový Hrádek

Na četná upozornění občanů se obracím na majitele psů, kterým chci
připomenout dodržování Vyhlášky č. 5, která platí již od roku 1992. V obci je
zakázáno volné pobíhání psů. Volně pobíhající psi napadají ty, kteří jsou vedeni na
vodítku a dále způsobují nemalé starosti starším lidem a dětem. V těchto případech
neobstojí tvrzení „náš pes nic nedělá„. Třeba neudělá nic tomu, kdo má prázdné
ruce, ale na staršího člověka, který se opírá o hůl již pes doráží. Na dítě, které běží,
doráží většina psů také.
V této době je ještě jedna věc, pro kterou by se pes neměl bez vodítka pohybovat
ani v polích mimo zastavěnou část obce. V současné době dochází k rozmnožování
lesní zvěře (tzv. kladení) a čerstvě narozená mláďata nejsou schopna se ubránit před
dotírajícím psem.
Žádám Vás, majitele psů, mějte toto upozornění na paměti vždy, když jdete na
procházku a máte psa s sebou.
Za pochopení Vám předem děkuji
Vladimír Říha, starosta obce

Obec Nový Hrádek, jako provozovatel pohřebiště, se obrací na všechny uživatele
hrobových míst na zdejším pohřebišti, aby se nejpozději do konce roku 2003
dostavili na Obecní úřad Nový Hrádek v úřední dny pondělí a středa k sepsání
nájemní smlouvy. Podle nového zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, se
poplatek z hrobového místa mění na nájemné a musí být o tomto nájmu sepsána
nájemní smlouva. Těm, kterým v letošním roce dochází splatnost nájmu, bude
předložena smlouva při placení na další desetiletí. Ostatní uživatelé, kteří mají
splatnost nájmu v příštích letech, podepíší smlouvu na dobu, na kterou mají
zaplacen nájem. Proto se na Vás obracíme touto cestou a prosíme Vás o spolupráci.
Pokud má někdo z Vašich příbuzných či známých bydliště mimo Nový Hrádek a
užívá hrobové místo na zdejším hřbitově, prosíme Vás, upozorněte je na tuto naši
výzvu. Při osobní návštěvě ušetří poštovní poplatky jak obec, tak i nájemce hrobu.
Zároveň lze také upřesnit záznamy v hrobové knize, aktualizovat je a případné
nepřesnosti uvést na pravou míru.
Děkujeme za Vaše pochopení a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Výzva pro uživatele hrobových míst

Obecní úřad Nový Hrádek
Červen 2003

Zpracovala: Špreňarová

Výsledky referenda o vstupu ČR do EU
konaného ve dnech 13. – 14.6.2003
Počet oprávněných voličů:
počet vydaných obálek:

557
393

počet platných hlasů:
účast v %:

388
71

počet hlasů ANO:
počet hlasů NE:
počet neplatných hlasů:

308
80
5

tj. 78,4%
tj. 20,4%
tj. 1,2%

Restaurování barokního oltáře sv. Josefa
Nový Hrádek se dnes už nemůže pochlubit starobylým náměstím a
Zámeckou ulicí s dřevěnými patrovými domy s podloubím, protože
zhoubné požáry 19. století vše zničily. Přesto však se zde nacházejí dvě
historické památky, které se zachovaly do dnešní doby.
Tou první je v rámci soustavy
českých hradů unikátní zřícenina
raně gotického hradu Frymburka,
jehož vznik sahá do přelomu 13. a
14. století. V podhradí hradu byla
založena osada, ve které již r. 1362
stál kostel, později povýšená na
městečko.
Tou druhou kulturně historickou
památkou, která se jako jediná
zachovala z původního historického
jádra města, je kostel sv. apoštolů
Petra a Pavla. Postaven byl v letech
1721 – 1723 podle návrhu italského
stavitele Jana Blažeje Santiniho
(letos na podzim oslavíme výročí
280 let od posvěcení kostela – pozn.
redakce).
V interiéru kostela se nachází kvalitní zařízení velké historické
hodnoty, které je registrované v Ústředním seznamu kulturních památek
ČR. Reprezentuje českou plastiku 18. století. Jsou to vynikající truhlářské a
řezbářské práce regionálních mistrů, navazujících na východočeskou tradici
dílny Matyáše Bernarda Brauna.
U veškeré oltářní architektury včetně ornamentální a figurální výzdoby
byl zjištěn značný stupeň narušení dřevěné hmoty, způsobený dlouhodobým
výskytem červotoče, místy uvolněné a chybějící zdobné prvky a poškození
nové polychromie ze 40. let 20. století. Především však je nejvíce poškozen
raně barokní oltář sv. Josefa z konce 17. století s rokokovými a pozdějšími
úpravami, který je nejstarším dochovaným původním mobiliářem
z dřevěného kostela.

Dřevo destruované dřevokazným hmyzem je velmi křehké a je nezbytná
jeho petrifikace, aby se zabránilo mechanickému poškození, dále očištění a
povrchová úprava současného barevného pojednání.
Po několikaletých žádostech o poskytnutí finančních prostředků na
restaurování mobiliáře obdrží římskokatolická farnost Nový Hrádek pro léta
2003 a 2004 finanční prostředky jmenovitě právě na oltář sv. Josefa.
Rozpočet byl stanoven ve výši 435 200,- Kč. Z této výše musí farnost
uhradit 10%, tj. 43 520,- Kč, ostatní finanční krytí ve výši 391 680,- Kč
bude uhrazeno z prostředků Ministerstva kultury České republiky.
V současné době byla provedena podrobná fotodokumentace, byl
proveden nákres umístění drobných řezeb, zabezpečena uvolněná
polychromie a celý oltář byl rozebrán a převezen do ozařovací komory.
Hlavními restaurátorskými pracemi jsou vyspravení poškozených částí
architektury, ošetření zadní strany oltáře voskopryskyřičním nátěrem,
sklížení desky antipendia a jeho restaurování – malířské pojednání „Útěk
do Egypta“, restaurování obrazu sv.
Josefa s Ježíškem, pozlacovačské
práce.
Na restaurování oltáře se podle
rozhodnutí Památkového ústavu
Pardubice
budou
podílet:
akademická malířka a restaurátorka
Lenka Helfertová, akademická
malířka a restaurátorka Markéta
Pavlíková a umělecký truhlář a
restaurátor Pavel Hanč.
Restaurovaný oltář se vrátí na
původní místo v roce 2004, aby byl
zachován dalším generacím.
Jiří Hlaváček st.
Pozn. redakce: Není-li Vám osud této vzácné památky lhostejný, můžete
přispět jakoukoli částkou na novohrádovské faře. Bude Vám vydáno
potvrzení, které při splnění zákonných podmínek může sloužit jako
odečitatelná položka z daní.

Ptáčková Miloslava
Grimová Božena
Kopecká Božena
Klamta Jiří
Přibyl Antonín
Balcarová Antonie
Hlaváček Ferdinand
Bareš Josef
Frimlová Anna

Společenská kronika
duben - červen 2003

Naši nejstarší občané
Šotola Jindřich
Hofman František
Říhová Marie
Menyheiová Anna
Červený Jiří
Světlíková Maruše
Fáberová Jaroslava
Drašnar Josef
Šmída Jaroslav

Doly 171
Hradní 96
Klainova 279
A. Kopeckého 45
Hradní 97
Rzy 14
Nám ěstí 5
Hradní 92

Doly 172
Rokolská 259
A. Kopeckého 143
Dlouhé 28
Náměstí 47
Mikulášův kopec 222
Náměstí 7
Mikulášův kopec 206
Bukovecká 103

oslavili narozeniny:
Náchodská 294
90 let
82 let
82 let
77 let
77 let
80 let
77 let
80 let

81 let

Zemřel:
Josef Štěpán

Vzpomínáme...

87 let
88 let
85 let
77 let
94 let
93 let
79 let
80 let
93 let

Školní rok jde do finále
Letošní zima dlouho nechtěla předat žezlo jaru, držela se pevně vlády, ale
nakonec přece jen pěkné jarní dny musely přijít. A s tím rozkvetlé stromy,
kvetoucí louky - a děti chystající se na školní výlety. Neklamná známka toho,
že se blíží pomalu a jistě konec školního roku.
Ten letošní v naší škole uběhl opravdu jakoby rychleji než ostatní. Byl nabit
odpovědnou prací všech pracovníků školy. Nebyl bez problémů. Ještě žádný rok
nás nepotrápila tak nemocnost vyučujících i žáků. Přesto všechny úkoly a cíle
vymezené pro tento školní rok budou splněny.
Do první třídy nastoupilo loňského září 18 prvňáčků, dnes jsou z nich již ostřílení
školní „harcovníci“. Bohužel se každoročně počet žáků školy snižuje, což je však
důsledek celospolečenského problému negativního populačního vývoje v naší
republice. Přesto je naší snahou udržet ve škole výuku v jednotlivých samostatných
ročnících. Otázkou je, jak se bude vyvíjet počet žáků v následujících letech. Nyní
navštěvuje školu celkem 166 žáků z Nového Hrádku a spádových obcí.
Na počátku školního roku byla uvedena do provozu nově vybavená počítačová
učebna. V akci „Internet do škol“ dostala škola sedm nových počítačů s připojením
na internet. Učebna je hojně využívána při výuce a členy počítačových kroužků. U
žáků školy je o činnost učebny velký zájem.
V průběhu roku byly všechny zbývající učebny dovybaveny videosoupravami,

čímž je vyučujícím umožněno doplňovat výuku o moderní naukové programy.
Díky dobré přípravě žáků 9.ročníku proběhlo ke spokojenosti všech i přijímací
řízení na střední školy a střední odborná učiliště. Všichni žáci byli přijati na zvolené
školy a obory a podle výsledků u přijímacích zkoušek ostudu naší škole neudělali.
Nejen učením je naplněn život našich školáků. Dobře se uplatnili v různých
soutěžích a olympiádách. Tak např. A. Sobotková (3.r.) vyzpívala i letos v Jarom ěři
1. místo. L. Trávníčková (5.r.) v přírodopisné soutěži, kterou pořádalo muzeum
v Novém Městě n.M., se umístila mezi velkým počtem účastníků jako první!
V okresní matematické soutěži reprezentovali dobře školu L. Holinková a O.
Chrenko (6. r.). Ondra Chrenko a Milan Holinka (9.r.) s velkým náskokem zvít ězili
v okresním kole Zeměpisné olympiády v Náchodě a postoupili do krajského kola.
V recitační soutěži se umístily skvěle D. Langrová (4.r.) a L. Rejtharová (9.r.).
Naše děti se „neztratily“ ani v olympiádách z českého jazyka, dějepisu a v různých
sportovních soutěžích.
Tradičně dobře si počínají žáci naší školy v soutěži Hlídek mladých zdravotníků,
kde pod vedením p.učitelek M. Havrdové a M. Krbalové mají prokázat znalosti,a
zvláště pak praktické dovednosti při poskytování zdravotnické první pomoci. Hlídka
mladších žáků se v okresní soutěži umístila na pěkném třetím místě. Hlídka
starších žáků ve složení A. Rázlová, Z. Meisnerová, M. Hánlová, D. Růžičková, M.
Meixnerová a P. Hánlová okresní kolo vyhrála a získala do držení na rok putovní
pohár MS ČČK v Náchodě. Tato hlídka bude reprezentovat Náchodsko v krajské
soutěži.
Všem účastníkům soutěží děkuji za vzornou reprezentaci školy.
Vychovatelky s dětmi ve školní družině ve spolupráci s ostatními připravily
zdařilé akce k Vánocům i Velikonocům. S příznivým ohlasem se setkala i besídka
ke Dni matek.
S ohlasem se setkala i podzimní sběrová akce, jejíž výtěžek byl celý poskytnut
ve prospěch záplavami postižené ZŠ Blatná v jižních Čechách.
Žákům je umožněna od 4. ročníku výuka jednoho cizího jazyka-angličtiny a
němčiny. Mrzí nás v poslední době pokles zájmu o výuku němčiny. Zvýšený zájem
o angličtinu je spíše módní záležitostí poslední doby, ovlivněný internetem a
počítačovou technikou. Je třeba si uvědomit, že přece jen v našem
středoevropském regionu je němčina jazykem všeobecně využitelnějším, a tak
apeluji na rodiče zvláště 3.ročníku, aby vzali tuto skutečnost na vědomí. Rádi
bychom totiž zachovali vyučování oběma jazykům, a to i proto, že je můžeme
zajistit kvalifikovanými pedagogy.
Dobrá spolupráce je i mezi školou a SRPDŠ p ři ZŠ Nový Hrádek. Z prostředků
SRPDŠ je přispíváno na různé kulturní pořady a na dopravu na tyto akce. Tradicí
se již stal ples SRPDŠ p ři MŠ a ZŠ.
Veškerá činnost školy by samozřejmě nebyla možná bez těsné spolupráce se
zřizovatelem-Obcí Nový Hrádek. Zdá se, že i nově zvolené zastupitelstvo a
představitelé obce nalezli pochopení v otázce školy a s jejich pomocí budou kladně
řešeny i veškeré vyskytnuvší se problémy.
Na závěr bych rád poděkoval všem pracovníkům školy, kteří během školního
roku odvedli kus dobré práce. Zároveň bych chtěl poděkovat i všem lidem, kterým
není naše škola lhostejná.
Rudolf Kratochvil
ředitel ZŠ

CO NOVÉHO NA HRÁDKU
aneb o čem jednalo zastupitelstvo obce (ZO) od dubna do června
CO SE UŽ UDÁLO
] už víte, že naše obec se stala součástí MIKROREGIONU ORLICKÉ
HORY. Víte ale, že se tím pádem zúčastní projektu
KAČENČINA POHÁDKOVÁ ŘÍŠE? Každá obec
v tomto projektu má patrona a tím naším je
novohrádovský skřítek FRYMBULÍN, jehož otcem je
zastupitel obce Zdeněk Drašar. Frymbulína máme i
fyzického a jsou zajištěny kontaktní místa, kde bude
možné dostat do vandrovních knížek razítko. Projekt
Kačenčina pohádková říše startuje tuto sezónu a tak
po prázdninách budeme moci diskutovat, co naší obci
přinesl.
] Firma p. Jiráska natřela okna obecního úřadu a
výlohy obchodu Potraviny u Grymů. Oprava přišla na
23 000,- Kč.
] ZO schválilo záměr odprodat půdní prostory v čp. 300 (hasičárna) pro
vybudování obytných prostor. O půdní prostory nad svými byty projevili
zájem manželé Šrůtkovi a Vaňkovi.
] ZO schválil odprodej pozemků 1627/2 a 111/1 v k.ú. Nový Hrádek (vedle
dětského hřiště MŠ) o společné výměře 649 m jako STAVEBNÍ PARCELU.
] V obecním domě čp. 123 (pošta) byly do bytů instalovány vodoměry.
Doufáme, že tímto dojde k zpřehlednění hospodaření s vodou v jednotlivých
bytech, ordinacích a poště.
] Proběhl svoz nebezpečného odpadu a poprvé se za tento odpad vybíralo.
Obec je ze zákona povinna nebezpečný odpad svážet 2x ročně a 1 svoz
nás přijde na 15 000,- Kč. Proto se například za lednici (za kterou obec
zaplatí 145,- Kč) vybíralo 100,- Kč. Televize občana přijde na 200 Kč a obec
zaplatí 7,50 Kč/1 kg (a to máme i 50tikilové mazlíčky).
] Obec řeší připomínky občanů k provozu VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN.
Doba provozu je dodržována a poslední m ěření hlučnosti bylo v pořádku.
Obec žádá občany, aby do příštího měření označili místo, kde jsou
elektrárny nejvíce slyšet.
CO SE BUDE DÍT
] Pro všechny žadatele o pozemek na výstavbu garáže je tady dobrá
zpráva – garáže BUDOU! S výstavbou garáží se po čítá naproti písníku a u
bytových domů na Roubalově kopci (zde se upřednostní žadatelé z majitelů
bytů v těchto domech). Akce je ve fázi zpracování projektu a tak kolik garáží

a kde bude jasné během 2 měsíců.
] Na prázdniny je naplánovaná akce z POV (=program obnovy venkova) –
OPRAVA FASÁDY NA BUDOVĚ MŠ – I. ETAPA. Žádaná 50% dotace byla
získána jen ve výši 35%, tj. 179 000,- Kč. I. etapa proto, že tento rok se
počítá s fasádou ze strany severní (ulice Hradní) a východní (bytový d ům
AVČR). Zateplovaní fasádu s povrchovou úpravou akrylátovou st ěrkou
provede firma ALKSTAV s.r.o. z Nového M ěsta n. M. za 502 000,- Kč.
] Do podzimu by měla být hotová rekonstrukce dvou uvolněných bytů
v obec. domě čp. 59 („obecňák“) – po p. Burešovi a p. Šotolovi.
Rekonstrukci provede firma p. Donaje. Obsazení bytů novými nájemníky je
jasné jen z poloviny. GRIM MILAN přidělený byt odmítl a další zájemce p.
KODYTEK se dosud nevyjádřil.
] Bude se muset vyřešit zavedení teplé vody na soc. zařízení v budově ZŠ.
Tuto závadu shledala hygienická kontrola.
] Dále je nutná oprava fasády na 80 let staré budov ě zdejší ZŠ. Stav
fasády je havarijní a již část fasády odpadla.
] Při dostatku finančních prostředků se na podzim provede nátěr fasády na
budově Obecního úřadu. Životnost fasády je 5 let a stávající fasáda byla
provedena před 9 lety Opravu provede firma p. Jiráska za cca 56 000,- K č.
] Starosta obce p. Říha jedná s úřadem práce o možnosti využití
nezaměstnaných při úpravách vzhledu obce. Tyto práce vykonával spolu
s několika brigádníky přijatými na dohodu o mimopracovním pom ěru hoch
na civilní službě, která mu již skončila
] Příští rok (2004) VČE na vlastní náklady provede kabelizaci sítě nízkého
napětí v prostoru náměstí.
] Firma RAFFAEL-ART nabídla obci zhotovení VELKOPLOŠNÉ MAPY
OBCE. Tato akce by se uskutečnila bez finanční účasti obce. Doufáme, že
budou místní podnikatelé vstřícní a tato jistě užitečná mapa se objeví na
našem náměstí.
ZÁVĚREM BYCH CHTĚLA APELOVAT NA VŠECHNY OBČANY NOVÉHO
HRÁDKU. MAJETEK OBCE JE NAŠÍM SPOLE ČNÝM MAJETKEM:
ZAJÍMEJTE SE, JAK JE S VAŠÍM MAJETKEM NAKLÁDÁNO: P ŘIJĎTE NA
ZASEDÁNÍ ZO. KONÁ SE KAŽDÝ PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI A JE
PLAKÁTOVÁNO VE VÝVĚSCE OBECNÍHO ÚŘADU.
S přáním hezkých prázdnin se loučí
ŠINKOROVÁ JANA
(jedna z jedenácti)
ZO

Den „D“
2. června místní základní škola uspořádala pro své žáky oslavu Dne
dětí.
Dopoledne vyrazila na trať branného závodu smíšená družstva těch
nejmenších, aby splnila připravené úkoly a zdárně dorazila do cíle. Po
obědě pak děti čekalo překvapení v podobě vystoupení Policie ČR
(zastoupené Radomírem Lantou a dalšími) se svými čtyřnohými
pomocníky. Sen o studené sprše v tak parném dni se nakonec dětem splnil.
Po ukázce útoku v podobě nejmladších hasičů následovala příjemná
osvěžující sprcha z vodního děla. Nutno podotknout, že „to“ bylo právě
nejhezčí z celého dne. Beseda s místními dobrovolnými hasiči
(zastoupenými Jiřím Bekem, Vladimírem Suchánkem, Olinou Bekovou,
Jarmilou Grimovou a dalšími) a ukázka techniky a výstroje zakončila celý
den.
Snaha učitelského sboru a pana ředitele o zpestření každodenního
„žákovského“ školního shonu se povedla.
Tímto škola děkuje všem zúčastněným za spolupráci a na tu další se
samozřejmě moc těší.
za SRPDŠ
Petra Přibylová

SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ
12.4.2003

Soutěž CTIF - Běloves
STARŠÍ – 5. místo z 11 družstev
MLADŠÍ – 3. místo ze 3 družstev

26.4.2003

ZPV - Šonov
MLADŠÍ hlídka „A“ – 13. místo ze 30 hlídek
MLADŠÍ hlídka „B“ – 26. místo ze 30 hlídek
STARŠÍ hlídka – 16. místo ze 46 hlídek

4.5.2003

Pohárová soutěž MH – Nízká Srbská
STARŠÍ družstvo – 7. místo z 26 družstev
MLADŠÍ družstvo – 10. místo z 12 družstev

17.5.2003

Bohdašínský pohár – Bohdašín
STARŠÍ – 3. místo z 28 družstev
MLADŠÍ – 7. místo ze 17 družstev

23.–24.5.2003 Okresní kolo hry „PLAMEN“ – Josefov
STARŠÍ – 13. místo ze 16 družstev
MLADŠÍ – 5. místo ze 6 družstev

Starší postoupili z našeho
obvodu z 2. místa (14
družstev) a mladší z baráže
(též z 2. místa) do
okresního kola.
Za starší cvičili: Radim,
Robin,
Milan,
Josef
Kubišta,
Jan
Kubišta,
Vašek Matoušek, Aneta,
Tereza, Jakub.
Za mladší cvičili: Jan Eff.,
Lucka B., Lukáš Rázl,
Lukáš Menyhei, Lukáš B.,
Libor, Jana F., Dana F.,
Andrea, Petra.
Soutěže celoroční:
O pohár „Okresní odborné rady mládeže
MLADŠÍ – 3. místo ze 4 družstev
STARŠÍ – 2. místo z 10 družstev
„Nejaktivnější družstvo“ za celý rok
MLADŠÍ – 3. místo z 23 družstev
STARŠÍ – 5. místo z 36 družstev
Petra Přibylová

FRYMBULÍN – SKŘÍTEK NOVOHRÁDOUSKÝ
(FRYMBULINUS NOVOHRADOUCUS)
ZNAKY:
Tito středně velcí, zřídka přes 80 cm vysocí skřítci patří do
čeledi strašidel blízce příbuzným permoníkům. Od nich je snadno
odlišíme podle výrazného frňáku a velkých čtyřprstých rukou.
VÝSKYT:
Česká republika, Orlické hory, Kačenčino království, obec Nový
Hrádek, sklepení a tajné chodby hradu Frymburku.
CHARAKTERISTIKA:
Velmi hodní, za normálních okolností nenápadní skřítci.
Zjevující se na hradě Frymburk a v jeho okolí.
S největší pravděpodobností se jedná o bývalé řemeslníky
najmuté knížecí dcerou, která jak pověst praví, se zamilovala do
mladého služebníka, a protože rodiče nedali souhlas k svatbě,
sebrala svejch pět švestek, přesněji řečeno zlato a cennosti, a
se svým milým odešla do krajiny u Nového Hrádku. Zde začali
stavět hrad Frymburk, najímali řemeslníky a z důvodu utajení
místa svého pobytu se rozhodli nebožáky po dokončení stavby
zahubit. Řemeslníci přicházeli do místnosti ve věži, kde měli
dostat odměnu. Ale nikdo nikdy již nevyšel, neboť se propadl
padacími dveřmi do hladomorny a tam bídně zhynul. Samozřejmě,
že zlá kněžna neušla zaslouženému trestu.

Vraťme se však k samotným skřítkům. Jak už zde bylo řečeno,
jedná se o bývalé řemeslníky, tudíž jsou Frymbulíni pidimužíci
velice zruční a ovládají spoustu řemesel. Dovedou výborně
tkalcovat, spravovat boty, zpracovávat železnou rudu a hlavně za
dlouhých zimních večerů vyřezávají věhlasné hrádouské vařečky,
zvládnou betlém i lyže.
Frymbulíni udržují čilé přátelské kontakty se všemi
pohádkovými bytostmi z celého Kačenčina království.
Dobrému člověku neublíží, ale lumpům a neřádům dovedou
udělat peklo na zemi.
POTRAVA:
Jí všechno, nejraději mají krajové speciality – Kyselo, Pavlišov,
Hubník, Peciválky, Chlupačky z houbama, políuku Couračku,
Oukrop.
Vždy po obědě upadají do klidového stadia (tzv. poobědového
bezvědomí).
DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI:

11.6.1354
Frymbulína prvně spatřil hradní pán Matouš. Přistihl jej, jak
mu ve sklepení upíjí ze zásob medoviny.
28.5.1427
V době husitských válek Frymbulín poradil obyvatelům
obléhaného Frymburku, kterým zbývalo už jen půl vepře, aby jej
poslali obléhajícím husitům. Husité byli natolik překvapeni, že na
hradě mají ještě takové zásoby, že vzdali obléhání a odtáhli
směrem k Tachovu.
29.8.1639
Frymbulín vyděsil generála švédského vojska natolik, že do
rána začal mluvit česky, zbělely mu vlasy i fousy a zanedlouho

zemřel (je pohřben v hraničních lesích u Olešnice v O.h.).
14.10.1897
Frymbulíni se marně snažili pomoci uhasit na protilehlém kopci
hořící krčmu Dupačku.
27.4.1938
Toho roku byla velmi zvláštní zima, sníh napadl teprve
v březnu a setrval až do poloviny května. Památného dne 27.4.1938
sjel Frymbulín na vlastnoručně vyřezaných lyžích Velkou Panskou
šusem.
14.5.1983
Od tohoto dne Frymbulíni pravidelně dodávají vařečky pro
účastníky pochodu „Hrádouská vařečka“.
Zdeněk Drašnar

Přehled hospodaření obce Nový Hrádek v letech 1998 - 2003
Příjmy

Výdaje

Položka rozpočtu
Daň z příjmu ze záv. činnosti
Daň z příjmu fyz. osob z podnikání
Daň z příjmu fyz. osob zvláštní sazba
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Odvody za odnětí zem.a lesní půdy
Poplatek ze psů
Poplatek z rekreačního pobytu
Poplatek za užívání veř. prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Daň z nemovitosti
Prodej pozemku a ost.inv. majetku obce
Prodej akcií
Lesní hospodářství
Obchod
Mateřská škola-příjmy od rodičů,dary
Školní jídelna-stravné
Kino
Kultura ostatní
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Bytové hosp. - nové byty
Pohřebnictví
Odpadové hosp.
Příjmy z fin.operací, úroky
Správa, prodej neinv.maj.,dary,splátky
Dotace ze SR na školství a správu
Dotace na veř.prostr.,les.hosp.,SDH
Dotace od obcí na školství
Dotace na hypoteční úvěr
Dotace na volby
Dotace na opravy majetku obce
Dotace na bytovou výstavbu
Dotace na prac.ve VPP z Úřadu práce
Počáteční stav účtu
Čerpání úvěru
Přijaté pojistné náhrady
Příjmy celkem

Položka rozpočtu

Rok
skut.
1998

skut.
2000

skut.
2001

skut.
2002

rozp.
2003

874,1

985,7

655,7

844,2

962,6

708,3

320,5

121,2

216,2

220

57,6

57,4

49,9

886,8
15,2

853,1
12,4

757,7

846,6

918,5

1224,6

1316

1359

13,2

14

15

2,8

1,3

0,3

1

2

9,4

13,1

12,9

13

13

40,9

51

45,6

46,1

45

0,5

3,5

1

1,1

1

28,7

30,8

10,4

7

7

240,8

260,4

248

280

280

18,9

80,4

100

357,8

91

32,9

0

373

9,3

150,7

6,4

230

64,2

14,1

24

24

24

19,4

34,1

43,2

42,8

53,1

0

446,8

498,8

524,8

510,3

0

38

44

51,4

55,8

45

34,7

24

26,1

32,2

30

9

1,7

1,1

3,5

3

154,4

287,1

267,6

468,2

272

1324

980

2429,3

513,7

284,5

9,5

13,3

14,4

12,6

18

54,9

79

55,9

122,5

120

18,8

4,1

8,5

8,8

5

35,6

21,9

3,6

92,4

0

252,9

279,9

230,8

223,7

223,9

87,6

55,4

192,4

126,2

0

265,2

232,2

263,2

313,9

270,5

0

0

121,8

0

30,9

22,6

1,4

39,5

658,8

50

66

9,4

64,1

Lesní hospodářství
Obchod
Silnice, vč.zimní údržby
Příspěvek org.Branka, přísp.KPV
Příspěvek DSO Orl.hory
Voda, kanalizace
Mateřská škola-přísp. na provoz PO
Školní jídelna-příspěvek na provoz
Základní škola-přísp. na provoz PO
Příspěvek na obnovu lyž. vleku
Kino
Knihovna
Kultura ostatní
Komise pro obřady a slavnosti
Zdravotnictví
Bytové hosp.vč.úroků z HÚ
Bytové hosp. - nové byty
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby
Odpadové hosp.
Vzhled obce a veřejná zeleň
Hasiči
Obecní zastupitelstvo
Volby
Správa vč. pojištění majetku a civil.služ.
Příspěvky-Hospic, Stacionář, atd.
Čerpání ze soc. fondu
Výdaje z fin.operací, úroky
Splátky úvěru na bytovou výstavbu
Splátky hypotečního úvěru
Výdaje celkem

Rok
skut.
1998

skut.
2000

skut.
2001

skut.
2002

2003-rozp.

271,2

65

84,2

41,1

101

0

0

2
354,7

181,7

584,3

921

691,3

1,4

1,4

1,4

2,4

0

0

0

0

5

258,1

38,1

41,9

45,4

88

258,4

141,9

158,9

191,1

250

832,2

660,1

876,7

765,2

230

361

515,5

501,6

510

550

5,6

104,8

84,4

142

135

145,5

148

29,2

26,3

38,3

41,9

44

83

36,3

68,3

59

43

14,5

26,7

25,2

25,7

28

21,3

66,4

63,6

33,3

38

230,6

465

295,9

1064,6

774

5398,8

1000

6835,8

478,2

50

84,7

88,9

61,8

77

126

118,6

118,9

165,1

35,7

37

103,8

183,8

78,9

6,3

16,8

7,6

29,7

4,4

12,7

6

88,3

114,8

146,7

207,8

181

42,9

58,6

187,6

60,9

105,8

120,3

103,5

115,3

85,4

130

348,3

377,4

596,1

659,7

748

30,8

22,6

1,4

39,5

1190,7

895

882,8

1062,2

5,6

8

1146
10
33,6
40

922

535

150

150

150

97,9

138,8

11089,4

6302,8

12550,7

6589,8

5574,7

95

-689

-75

-105

0

3560

Rozdíl příjmů a výdajů
75,8

905

4800

Ing. Pavel Sobotka

54,3
11184,3

5613,9

12476,2

6484,5

5574,7

ZÍSKÁNÍ CENY JE SBÍRÁNÍ KOLKŮ, KTERÉ SE BUDOU
VLEPOVAT DO UVEDENÉ KNÍŽKY NA VYTIPOVANÝCH
MÍSTECH, A TO NAPŘÍKLAD TAKTO: U stravovatele zapojeného do
projektu získá za každých utracených 150,- Kč 1 kolek. U ubytovatele
nebo v prodejnách zapojených do projektu to bude podobné. V kulturních
zařízeních získá účastník kolek za každou koupenou vstupenku (jeden
kolek – jedna vstupenka – jedna Vandrovní knížka). Na Novém Hrádku
jsou do projektu zapojeny tyto subjekty: Potraviny Grim, Hračky DELMO,
Hostinec Na Kovárně.

INFORMACE O PROJEKTU
„KAČENČINA POHÁDKOVÁ ŘÍŠE“
Naše obec Nový Hrádek byla počátkem letošního roku přijata do
Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory, jedním z jeho projektů je i
putování po „Kačenčině pohádkové říši“. V následujících řádcích Vás s tímto
projektem ve stručnosti seznámím:
•

•1

•

•2
CÍLEM TOHOTO PROJEKTU JE NÁVŠTEVNÍKY
SEZNÁMIT S NAŠIMI KRÁSNÝMI ORLICKÝMI HORAMI

•

•3
KAŽDÝ VANDROVNÍK BUDE DO ZAKOUPENÉ
VANDROVNÍ KNÍŽKY SBÍRAT RAZÍTKA S JEDNOTLIVÝMI
POHÁDKOVÝMI PATRONY OBCÍ A PŘÍPADNĚ I KOLKY, KTERÉ
ZÍSKÁ NA URČENÝCH MÍSTECH (seznam těchto míst se v současné
době tiskne a bude jej možné získat na Obecních úřadech zúčastněných
obcí, případně v informačních centrech v Novém Městě nad Metují,
Rokytnici v O.h. a Deštném v O.h.)

•

•

•5
VANDROVNÍ KNÍŽKU SI MŮŽE KOUPIT BUĎ KAŽDÝ
ČLEN RODINY ZVLÁŠŤ NEBO RODINA JEDNU DOHROMADY.

•

•6
VANDROVNÍ KNÍŽKY BUDOU K DOSTÁNÍ ZA 60,- Kč
V
INFORMAČNÍCH
CENTRECH,
PRODEJNÁCH
KNIH,
PAPÍRNICTVÍCH A DALŠÍCH MÍSTECH TAK, ABY SI JE
PŘIJÍŽDĚJÍCÍ TURISTA MOHL KOUPIT BEZ VELKÝCH
PROBLÉMŮ. Na Novém Hrádku lze Vandrovní knížky zakoupit na těchto
místech: Obecní úřad, Potraviny Grim, Papírnictví.

•

•7
VANDROVNÍ KNÍŽKU MUSÍTE V PRŮBĚHU HRY
„LEGALIZOVAT“ OVĚŘOVACÍM RAZÍTKEM KAČENČINY
POHÁDKOVÉ ŘÍŠE. RAZÍTKO LZE ZÍSKAT POUZE V
INFORMAČNÍCH CENTRECH V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ,
ROKYTNICI V O.H. A V DEŠTNÉM V O.H. CENY BUDOU
K VYBRÁNÍ TAKÉ NA TĚCHTO MÍSTECH. PŘI VYBRÁNÍ CEN ZA
NASBÍRANÉ KOLKY SE TATO ČÁST VANDROVNÍ KNÍŽKY
ZNEHODNOTÍ USTŘIŽENÍM MALÉHO RŮŽKU ZE STRÁNEK, ZE
KTERÝCH SE NA CENU ZAPOČÍTAVALY KOLKY. VANDROVNÍ
KNÍŽKA S JEDINEČNÝMI RAZÍTKY ZŮSTÁVÁ TURISTOVI NA
PAMÁTKU.

•

•8
PODROBNOSTI O CELÉM VANDROVÁNÍ ZÍSKÁTE PŘI
KOUPI VANDROVNÍ KNÍŽKY NA PŘILOŽENÉM LETÁČKU, NEBO
VÁM JE RÁDI ZODPOVĚDÍ U GARANTA CELÉHO PROJEKTU –
V INFORMAČNÍM STŘEDISKU V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ.

PROJEKT ZAČÍNÁ BĚŽET OD ČERVNA 2003

•4
CELÝ PROJEKT JE KONCIPOVÁN JAKO HRA O CENY,
PODMÍNKOU BUDE BEZPODMÍNEČNÁ NÁVŠTĚVA 18 OBCÍ
Z CELKOVÉHO POČTU 26. POTVRZENÍ O NÁVŠTĚVĚ ZARUČÍ
RAZÍTKO, KTERÉ SE BUDE DÁVAT POUZE DO VANDROVNÍ
KNÍŽKY NA URČENÝCH MÍSTECH. DALŠÍ PODMÍNKOU PRO

Každá obec má svého pohádkového patrona. Patroni jsou dílem sedloňovské
výtvarnice Jarmily Haldové. U nás je to Frymbulín – skřítek novohrádouský.
Zdeněk Drašnar

