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Požehnané vánoční svátky a vše nejlepší
v novém roce vám přeje
redakce

www.novy-hradek.cz

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

Vážení spoluobčané,
vážení návštěvníci a hosté
Nového Hrádku
Teploměr začal klesat pod
bod mrazu a to je neklamné
znamení, že se blíží vánoční
svátky a za krátký čas po
nich i Nový rok. V tuto dobu
se zamýšlíme nad tím, co se
nám
v uplynulém
roce
podařilo udělat, v čem byl
tento rok pro nás dobrý a
v čem naopak. Při ohlédnutí
zpět nemůžeme přehlédnout
akce, kterými se zlepšil
vzhled naší obce. Opravená
zateplená fasáda na části
budovy mateřské školy je
akcí největší a nejvíce
viditelnou. Bude snad i akcí,
která
přinese
úspory
elektrické energie na vytápění budovy v budoucnu. Věřím, že
vynaložené náklady se touto stranou obci vrátí. Doufám, že i druhá
etapa opravy fasády, kterou se snažíme zajistit na příští rok, se nám
povede také. Další a často diskutovanou věcí v obci je naše náměstí.
Snad také doznalo změny k lepšímu. V prostoru okolo čekárny a
nových vývěsních skříněk bylo provedeno částečné zadláždění a
zbývající části okolo stromů budou zatravněny. Oprava povrchu cest
v parku také přispěla k lepšímu vzhledu náměstí. Snad se nám podaří
pokračovat v úpravách po částech i v letech příštích a doufám, že
jednou dojdeme k cíli. Úpravami prošlo prostranství za obecním

úřadem u kontejnerů a částečně byla opravena cesta po Dlouhém.
Aby byla tato komunikace průjezdná bez problémů, bude nutné
v opravách pokračovat.
V ulici Klainova byl prodloužen vodovodní řad pro výstavbu
rodinných domků směrem od hlavního řadu do obce, kde bude
možné zhotovit nové přípojky k jednotlivým domům.
V dětské a stomatologické ordinaci byla provedena výměna
podlahových krytin jak v samotných ordinacích tak i v čekárnách.
V zubním středisku byla výměna nutností, protože musel být
instalován antistatický povrch podlahy.
V bytě u základní školy byla vyměněna okna v některých
místnostech, kde docházelo vinou jejich netěsností ke značným
tepelným ztrátám. Je možno zmínit i další drobnosti, které se podařilo
uskutečnit – opravy oplocení okolo základní školy a okolo hřiště
mateřské školy, úpravy některých cest, opravy v bytech. Ve všech
bytech v čp. 123 (pošta) byly nainstalovány vodoměry, v čp. 59 bylo
započato s úpravami bytů, které jsou v současné době neobsazené.
Doufám, že za pochopení ostatních uživatelů bytů budeme moci
v úpravách pokračovat a tím zlepšit bydlení v tomto domě.
Akce, které budeme moci v budoucnu uskutečnit, jsou částečně
v rukou nás všech. Snažme se řádným tříděním odpadu
minimalizovat náklady obce na jeho likvidaci. Tříděním se obci do
rozpočtu část peněz vrací a ty je možno dále investovat. Kolik se jich
vrátí, o tom rozhodujeme my všichni.
Vážení čtenáři,
dovolte mi na závěr poděkovat všem, kdo se podílíte na
bezproblémovém chodu obce, či svou prací pomáháte ke zlepšení
jejího vzhledu. Ať je Vaše pomoc jakákoliv, patří Vám za ni upřímné
poděkování.
Přeji Vám všem krásné vánoční svátky prožité mezi svými,
v kruhu svých rodin, a do příštího roku štěstí, pohodu a hlavně
zdraví.
Vladimír Říha, starosta

Krátce...
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v letních měsících upozornil starosta obce chataře, chalupáře a
ostatní občany, kteří nevlastní popelnici, na možnost zakoupení
zvláštního pytle na komunální odpad v ceně jednorázové
známky, tj. 50,- Kč .
11. září nepřežila atentát nejoblíbenější mladá švédská politička
a ministryně zahraničí Anna Lindhová. Rukou útočníka
zahynula v obchodním domě ve Stockholmu 3 dny před
neúspěšným referendem o zavedení měny euro, jehož byla
zastáncem.
20. září uspořádal místní výbor SDH pro své příznivce a členy
tradiční opékání v Písníku u Rázlů.
23. září byl proveden sběr a odvoz pytlů s PET lahvemi.
27. září se v sokolovně konala Posvícenská zábava při hudbě
Hektor.
28. září na svátek sv. Václava se v kostele u příležitosti Dne
české státnosti a 280 let trvání zděného kostela sv. Petra a
Pavla konala vzpomínková slavnost.
4. října uvedl v kině divadelní
soubor
Černí
šviháci
z Kostelce
nad
Orlicí
výjimečně hořkou komedii
Josefa Tejkla AMATÉŘI.
Představení
mj.
získalo
nejvyšší ocenění na letošním
Jiráskově Hronově.
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10. října začala oprava okolí autobusové čekárny a chodníků
v parku na náměstí.
11. října na náměstí proběhl poprvé pro občany zpoplatněný
sběr nebezpečných složek vytříděných z komunálního odpadu.
19. října byla po 6 letech od svého úmrtí papežem Janem Pavlem
II. v Římě blahořečena Matka Tereza, která celých 60 let
pečovala o nemocné děti a všechny potřebné bez ohledu na
náboženské vyznání.

25. října uspořádala místní základní škola zdařilou
Vzpomínkovou akci k 80. výročí otevření budovy školy.
Součástí oslavy byl kulturní program žáků v kině s předáním
Pamětních listů, den otevřených dveří, výstavka kronik a
fotografií a vydání stručného almanachu. Oslava otevření budovy
dříve občanské školy 7. října 1923 se konala v historii poprvé
zásluhou současného ředitele základní školy Rudolfa Kratochvila.
25. října se po 35 letech konalo setkání dnes již padesátiletých
bývalých žáků školy. Zúčastnili se 80 letých oslav a třídní sraz
zakončili v Jiráskově chatě na Dobrošově.
27. října pozvala u příležitosti 50. výročí založení Mateřské
školy v Novém Hrádku ředitelka Soňa Brázdilová ke
společnému setkání v pěkném estetickém prostředí svátečně
vyzdobené školky. Setkání pozvaných hostů předcházel 25. října
Den otevřených dveří mateřské školy pro veřejnost. Výstava
kronik, fotografií a pěkný almanach s fotografií nově omítnuté
budovy potěšily všechny zúčastněné.
31. října skončila platnost 10 ti a 20 ti haléřových mincí.
9. listopadu půl hodiny po půlnoci bylo za úplňku dobře patrné
úplné zatmění Měsíce.

•

19. listopadu byl proveden na podzim na základě potřeby občanů
již druhý sběr pytlů s PET lahvemi.
• 20. listopadu zaútočili v autech sebevražední atentátníci Al
Kajdy v tureckém Istanbulu na britský konzulát a na bankovní
gigant HSBC. Zahynulo nejméně 27 lidí včetně britského konzula
Rogera Shorta. Útokům v tomtéž týdnu předcházel útok na
synagogu. Hrozba světového terorismu nadále sílí.
• 22. listopadu Nadace pro transplantace kostní dřeně uspořádala
v místním kině koncert královéhradecké skupiny LOKÁLKA.
Upřímně se zasmálo a podpořilo dobrou věc posluchači téměř
zcela zaplněné kino.
• 6. prosince Sbor dobrovolných hasičů uspořádal v sokolovně
Mikulášskou zábavu. Hrála hudba Teplá buchta.
-----------------------------------------------------------------------------------Čínské přísloví: Člověk denně upravuje své vlasy. Proč ne také své srdce.
Prožijte Vánoce plné příjemné pohody, tichého štěstí a
spokojenosti a v roce 2004 ať vás neopouští dobré zdraví a
životní optimismus.
Anna Marková

+
U stromečku zpíváme vánoční koledy a malý bratr do toho vánočně ječí.
+
Některé ozdoby vážu na nitě, jiné hned smetu košťátkem na lopatku.
+
Stromeček máme v rohu, a tím je středem pozornosti.

Z OBCE
aneb co projednávalo ZO ve druhé polovině roku 2003
MŠ a ZŠ.
Nejdříve se vrátím k největší
investiční akci tohoto roku a tím
byla oprava fasády na budově
školky - I. etapa. Podíl státu
(program obnovy venkova POV)
činil 179.000,- Kč. Podíl obce se
nakonec vyšplhal na 372.500,Kč. Z důvodu postaveného lešení
byly vyměněny okapové svody a
natřeny žlaby, svody, okapnice a
závětrné lišty, vyměnily se dveře
bočního vchodu, dveře do jídelny
byly opatřeny sítí proti hmyzu,
natřeny byly i vstupní dveře a
opraven byl také vstupní portál z pískovce. Do celkové ceny se promítla úprava
povrchu soklu, nainstalované nové poštovní schránky a zapojení veřejného
osvětlení. Naproti tomu vydláždění okapového chodníčku v délce 20m podél
kuchyně a školní jídelny provedla firma Alkstav zdarma jako protislužbu za
zapůjčené lešení.
Do školní jídelny byly zakoupeny nové židle a dvě šatní skříně (cca 35.000,- Kč). Do
dalších let je třeba počítat s postupnou obměnou stávajícího vybavení kuchyně.
Co se budovy naší MŠ ještě týče, nesmím zapomenout na natření plotu zahrady
(4.700,- Kč).
Budova školky je tedy krásná ze dvou stran a já se dostávám k žádostem na
poskytnutí účelových dotací z POV (program obnovy venkova) pro rok 2004.
Požádáno o dotace bylo na tyto akce: - Oprava fasády na budově MŠ – II. etapa
Úprava veřejného prostranství – náměstí
Oprava hřbitovní zdi – III. etapa
Ten, kdo byl na zasedání ZO v kině 4.9.2003 se teď jistě ptá „a kde je oprava
fasády školy?“
Fasáda budovy naší ZŠ je v havarijním stavu. Po oslavách 80. narozenin základní
školy v naší obci byly odstraněny uvolněné části omítky a budova čeká na novou
fasádu spojenou s výměnou oken. Rozpočet této akce se dle odhadu bude
pohybovat okolo 2.000.000,-Kč a i kdybychom ji rozdělili na 4 etapy, bude její
finanční náročnost přesahovat doporučenou finanční výši 500.000Kč pro projekty
v rámci POV. Dle doporučení jsme tedy zvolili jinou cestu hledání zdrojů
financování. Jako reálné se jeví žádat o finanční dotaci v rámci strukturálních fondů
EU (výše dotace se zde může pohybovat až do 75%).

Náměstí.
Firma pana Špeldy upravila okolí
autobusové čekárny (74.500,- Kč) a
vydláždila cesty v parku (158.500,- Kč).
Nové vývěsní skříňky stály 31.500,- Kč.
Rozdělení deseti skříněk je obdobné jak
bylo – Sokol, lyžařský oddíl, taneční klub
Finist, hasiči, ZŠ, myslivci, KDU-ČSL,
Obecní úřad, KINO (do vývěsky kina se
v případě zájmu z řad občanů umístí
inzerce). O pronájem poslední skříňky
projevila zájem paní Hudková (cestovní
agentura). Pronájem byl stanoven na
3.000,- Kč na 10 let.
Silnice.
Firma pana Špeldy rovněž provedla opravu
místní komunikace na Dlouhém (24.250,Kč). Protože je tato naše místní
komunikace převážně využívána jako
zkratka řidičů jedoucích od Borové směrem
na Olešnici, jednal pan starosta Říha
s panem Čepkem z odboru dopravy a
silničního hospodářství v Hradci Králové o
převodu této místní komunikace do
kategorie státní silnice III. třídy. Bohužel nám bylo odpovězeno, že z finančních
důvodů toto nebude v budoucích 2-5 letech možné.
Státní silnice od Rokolského mostu na Hrádek je ve špatném stavu. Zvláště pak
v zimním období jsou značné problémy s její sjízdností. Na naše interpelace nám
pan Thám (SÚS Náchod) odpověděl, že na příští rok je plánována oprava
asfaltového povrchu a následně v roce 2005 je v plánu nahrazení dlažebních kostek
asfaltovým povrchem. Řidiči, těšme se.
Údržbu místních komunikací v zimním období bude vykonávat pan Ivo Štěpán.
Garáže – Písník.
Zpracovaná projektová dokumentace počítá s 10 garážemi a 1 dvojgaráží. Žadatelů
je 14. Prodej se uskuteční po vyřízení společného stavebního povolení. O způsobu
výběru z řad žadatelů bude jednat některé z příštích ZO.
Odpady.
Stálé téma. Někteří naši občané stále nerespektují pravidla nakládání s odpadem.
Do kontejnerů na plast-sklo-kov ukládají odpad, který sem nepatří a to včetně
odpadu nebezpečného. 28 (!) domácností
z Nového Hrádku nevykazuje
hospodaření s odpadem – za celý rok si nekoupily JEDINOU známku pro svoz
odpadu. Tady neobstojí tvrzení, že mají například ekologické vytápění a celý odpad
z domácnosti vytřídí – a co netříditelný odpad (obaly z celofánu, směsných

materiálů, jednorázové pleny, vložky, hadry, boty…). Pravděpodobnější je, že
odcházejí z domova s igelitkou plnou odpadků a mají dilema, zda ji odhodí do
popelnice souseda, obecního odpadkového koše, do kontejneru v práci či ji nacpou
do kontejneru na sklo…. Takto se trápit pro 50,- Kč měsíčně?!
Letos o prázdninách se zavedl prodej plastových pytlů na komunální odpad za
50Kč. Přesto, že původně akce byla směřována na zdejší chalupáře, nabídku
využili i naši občané. Prodalo se na 40 pytlů.
Prostranství kolem kontejnerů na tříděný odpad bylo upraveno. Úpravu provedla
firma pana Špeldy za 10.700,- Kč.
Koupě a prodej pozemků.
Parcela č.1627/2 a 111/1 v k. ú. Nový Hrádek určená k výstavbě rodinného domu
byla prodána panu Davidovi Bekovi – jedinému zájemci (manželé Šrůtkovi od koupě
odstoupili). Kalkulace ceny byla provedena takto: výměra 587 m2 x 35,- Kč
(pozemek určený k zástavbě) + 20.000,- Kč za možnost napojení na obecní čističku
odpadních vod = 40.545,- Kč.
Část pozemku p.č.1631/1 v k.ú. Nový Hrádek (u domu čp. 351 – bytovka za kinem).
O koupi projevili zájem obyvatelé domu čp. 351. Pozemek jim byl prodám jako
jediným zájemcům. Kalkulace ceny: výměra 185 m2 x 35,- Kč (pozemek určený
k zástavbě) + 2.250,- Kč (náklady na rozměření a cena kolků) = 8.725,- Kč.
Obec koupila od paní Hlouškové p.č 555/7 a č.stav.parc. 529 v k.ú. Nový Hrádek
(jedná se o stavební parcelu pod částí stavby vodojemu a o parcelu oploceného
prostoru u vodojemu). Celková výměra parcel je 268 m2 a obec za ně zaplatila
5.360,- Kč.
Obecní byty.
Termín dokončení rekonstrukce dvou malometrážních bytů v č.p. 59 (obecňák) se
prodloužil z důvodu zvýšené nemocnosti zaměstnanců firmy pana Donaje na leden
2004.
Manželé Šrůtkovi odstoupili od
záměru
zbudovat
půdní
vestavbu nad svým bytem
v č.p.300.
ZO projednalo žádost manželů
Voltrových
týkající
se
renovace oken v bytě v čp. 288
(byt ve škole). ZO se shodli na
tom, že investice do nového
nátěru oken situaci nevyřeší –
okna jsou stará. Přistoupilo se
tedy
k nahrazení
nejvíce
poškozených oken na severní
a západní straně bytu za nová

okna plastová. Tato akce přišla na 76.200,- Kč (cena nových oken plus zednické
práce). Manželé Voltrovi se podíleli na této sumě částkou 20.000,- Kč formou
předplaceného nájemného.
Ostatní.
Kvůli stále se zvyšujícím poplatkům za služby Telecomu byly zrušeny pevné
telefonické přípojky v ordinacích dětského a zubního lékaře a byl zakoupen
společný mobilní telefon tel.čísla. 776117178. V těchto ordinacích bylo vyměněno
PVC. Náklady jsou – dětská ordinace 7.300,- Kč, zubní 17.500,- Kč (antistatické
PVC).
Hotové je také prodloužení vodovodního řádu v Klainově ulici (Písník) – cca
66.000,- Kč.
ZO schválili nákup počítačové sestavy (PC, monitor, tiskárna) do celkové hodnoty
40.000,- Kč pro potřeby obce. Koupě bude realizována ještě tento rok.
ZO schválili dar Římskokatolické farnosti v Novém Hrádku na opravu oltáře
sv.Josefa ve výši 20.000,- Kč. (Informace o této památce přinesly letošní
Frymburské ozvěny č. 2.)
Žádost o úvěr u SFRB
Naše obec si podala žádost o poskytnutí nízko-úročeného úvěru z prostředků
Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytového fondu. S největší
pravděpodobností naší obci bude poskytnuta částka 1,5 mil. Kč úročená 3% na
dobu 10 let na OPRAVU a MODERNIZACI bytů (rod. domů) starších 10-ti let.
Tento úvěr se poskytuje jak přímo obcím, tak přes obce majitelům bytů
(rodinných domů) v obci. Úvěrem se můžou krýt náklady akce nejvýše z 50%.
Úvěr obec čerpá první rok a splacen musí být do 10-ti let.
Co to pro mne - občana znamená? Plánuji výměnu oken u svého alespoň 10
let starého rodinného domu (nebo novou fasádu či chci zrekonstruovat topení
– akce, na které se úvěr bude poskytovat, stanoví pravidla, která jsou
k prostudování na obecní vývěsce), nechám si zpracovat rozpočet akce a
s tímto zajdu na obec. Obec se mnou uzavře smlouvu o úvěru na výši
nepřesahující polovinu rozpočtu nákladů akce. Takže až polovinu nákladů
akce si půjčím na 3% od obce a zbytek peněz seženu jinde (mám našetřeno,
využiji stavební spoření…) Obec může úvěr čerpat pouze první – tedy příští
rok. Moc času na rozhodnutí nemáte. Pokud máte o tento způsob financování
rekonstrukce vašeho domu zájem, přijďte se informovat na Obecní úřad.
Přehledně zpracovala J. Šinkorová, která všem, kteří dočetli až sem, děkuje za pozornost.

+
Od té doby, co je tatínek u hasičů, tak nám stromeček nehořel.
+
O Vánocích napeče maminka tolik cukroví, že ho jíme každý den a ještě zbude na
návštěvy.

Čekáme na sníh
Lyžařský areál „Panská stráň“ je
připraven na sezónu. Čeká se jen na
sníh. Vlek bude letos obsluhován
80-ti člennou skupinou z řad lyžařů
(a rodičů lyžařů z Nového Hrádku a
okolí) a dobrovolníků (převážně
důchodců-sokolů). V záloze je
dalších 10 dobrovolníků převážně
z řad technického personálu a
funkcionářů Sokola. Všichni tito
dobrovolníci zajistí provoz vleku BEZ NÁROKU NA FINANČNÍ ODMĚNU a je
jim nutno poděkovat – vlek je již splacen a tak bude-li sníh, budou i zisky
z provozu vleku. Zeptal jsem se těchto lidí, kteří budou vlek obsluhovat, kam by se
podle nich měl zisk z provozu vleku (a potažmo z jejich bezplatné práce) vložit.
Tady jsou zpracovány jejich odpovědi :
1. na lyžařský areál „Panská stráň“ 43%
2. na výcvik dětí lyžařského oddílu 38%
3. na údržbu sokolovny
16%
4. na činnost v TV (všestrannost)
3%
Pokud bude vrstva sněhu dostatečná, bude vlek v provozu následovně :
- od 6.12. do 25.12.2003 pouze víkendy 9-16 hod.
- od 26.12.2003 do 3.1.2004 každý den 9-20 hod.
- od 4.1. do 7.3.2004 každý den 9-16 hod, pátky 9-20 hod.
- od 8.3.2004 pouze víkendy 9-16 hod.
- provoz mimo uvedenou dobu lze pro skupiny dohodnout s panem
Holým (tel. 491478145)
Ceny jízdného:
1 jízda
1 hodina
4 hodiny
Celodenní
Skupiny – 1 hodina

Děti do 10-ti let věku
Ostatní
8.- Kč
10.- Kč
30.- Kč
40.- Kč
100.- Kč
120.- Kč
160.- Kč
200.- Kč
1000.- Kč (při umělém osvětlení 1500.- Kč)

Za lyžařský oddíl J. Holý st.
+
Pod stromečkem jsme měli nejdřív dárky, pak hodně suchého jehličí.
+
Tatínek je na Vánoce naměkko, ale na Silvestra je úplně tvrdý.

Kerak mládeneček v borukovym ráji
ke štěstí přišal.
2.
... pokračování z minulého čísla
A udělal dobře. Sotvaže vlezl do lesa, zaslechl jakýsi pískot. Šel za
hlasem, který se mu zdál stále bližší. No a v tom to uviděl:
„No todle je mi ale diunej tvor, keryho sem eště nikdá neviďal. Vypadá to
jako brabenec, ale vobrouskej a nesmírně chlupatej!“ Říkal si.
„Copa seš za diunyho patvora, a pročpak tak pískáš?“
„Já nejsem žádnej diunej patvor, já jsem zakletá dívka a nepískám,
ale pláču. To abys věděl.“
„No tak promiň, promiň. A to mně řekni, kerak ses tadyk vocejtila a dopak
tě tak zřídil? Hlas máš celkem milej, to jó, jen už nech toho béčení. No
copak se čertíš? Snad tě nenakazilo čertisko z nedalekýho Pekla?“
„Žádné čertisko mě nenakazilo a už konečně mluv pořádně, vždyť ti
skoro nerozumím! A strašně se bojím, protože jsem utekla ježibabě
z rokle. Má tam svoje doupě a já jsem využila malé chvilky, kdy si
zdřímla a utekla jsem. Jenomže teď nevím jak se dostanu domů.
Bydlím tak daleko. Byla jsem tu se svým tatínkem na obhlídce jeho
lesů, dostala jsem chuť na borůvky, sbírám, sbírám a najednou se
za mnou objevila ošklivá osoba, která mě zatáhla do své chatrče.
Jak se se mnou stala tahle smutná změna, to vůbec nevím.“
„No snad nebude tak zle, jak to vypadá na průni pohled. Tak ty seš
zámecky ďouče? No, co sem žiu, neslyšal sem pěkny věci vo měskejch
lidech a zámeckejch zvlášť. Prej hrdloužou a ručičky jim dou vod práce. A
prej to sou lakomci. No na mou kuši se to řiká.“
„Tak tohle nebude případ mého tatínka. Můj tatínek je velice
pracovitý a lakomý není také, zrovna před týdnem přikázal, aby se
opravil na jeho náklady hrádovský kostelík. No a tamto hr nebo vr
nebo co, to vůbec nevím, co znamená…“ rozohnil se mravenec, tedy
zámecké děvče.
„Hm, esi sem slyšal dobře, tak to já budu muset změnit mínění vo lidech,
kery žijou ve městech. Víš, brabenče, já jsem nidá inde nebyl, než u nás na
Hrádku. Ale co uděláme s tim tvym prokletim? Přeci nebude ten tvuj
krásnej hlas v tak podiunym těle? Slyšalas nědy vo zázračnym pramínku
Rokolskym? Ten by ti moh pomoct v tydle zapeklity situaci. A pokud se
nemejlim, tak nejsme vod něj daleko!“

Mravenec si radostně písknul a poskočil, milému mládenečkovi
podal svoji chlupatou nožičku a takto, ruku v nožce putovali
k zázračnému pramínku.
„Tuhle si vodpočnem, je tu krásnej mech a spousta boruk, no posaď se taky.
A japak ti vlastně řikaj?“
„Jmenuji se Alžběta, ale doma na zámku mi všichni říkají Bětuško.“
Bětuška smutně hlavičku nachýlila – vždyť už mě doma nikdo
nepozná -, a po mravenčím obličeji se jí skutálela slzička. Ale vida,
že by se mládenec už už rozzlobil, slzičku tlapkou setřela a hlavičku
hrdinně narovnala.
„Máš tuze pěkny meno. A věř, že tvejm rodičum přivedu pěkny ďouče,
jako dřiu!“
Mládeneček ani na chvilku nezapochyboval, že by Rokolský
pramínek děvčeti nepomohl. A v milém hovoru jim cesta utíkala jako
voda v říčce. Vyprávěli si o životě na zámku, jak je pěkně na Hrádku,
o sourozencích i rodičích. A to už se blížili k pramínku. Obklopovaly
ho urostlé smrky a nebylo slyšet nic jiného, než tiché pleskání
zázračné vody na kamínky s milým zpěvem pěnkavy. I ta však ze
zvědavosti, či strachu umlkla. Oba poutníci se neodvažovali porušit
to svaté ticho. Pavel nabral vodu do svých dlaní a s vírou a nadějí
podal vodu Bětušce. Téměř současně milou Bětušku políbil.
Jakoby mávl čarovným proutkem, z chlupatého zvířátka se vyklubalo
růžolící děvče s pomněnkovýma očima a bohatstvím vlasů, milým
úsměvem, za kterým byly schovány bělostné zuby.
„Jak je krásná, Bětulinka, takovej úsměu jsem jaktěžiu neviďal, ďouče je
to kreu a mlíko“, pomyslel si Pavel, přikročil k Bětušce, opatrně ji vzal
za ruku a zeptal se:
„Milá Bětuško, copa bys poudala tomu, kdybych tě požádal vo ruku. Vím,
že jsem vobyčejnej člověk, moc toho nevim, svět neznám, ale jenno vim
istě: Mám tě tuze rád, a to vod průni chvíle, milá jsi mi byla, i kdyžs byla
zakletá.“
...dokončení příště
Eva Sobotková
nad jazykovou čistotou dohlédl Jiří Hlaváček st.

SOKOL INFORMUJE
Oddílové příspěvky.
Od loňského roku se vybírají oddílové
příspěvky. Tělocvičné nářadí je zastaralé, vznikají nové sporty (na které se
pořizuje nové náčiní), vytápění sokolovny je rok od roku dražší.
Sokolské příspěvky, dotace ze Župy a
výdělky z tanečních zábav stěží pokryjí provoz sokolovny (topení, úklid,
drobné opravy, pojištění, revize, cestovné).
Výše oddílového příspěvku byla stanovena na 100,- Kč na cvičence kro-

mě lyžařského oddílu, jehož oddílový
příspěvek je 1000,- Kč, a tanečního
klubu – 300,- Kč na člena). Tento finanční příspěvek slouží k částečnému
snížení nákladů, které ve skutečnosti
připadají na jednoho cvičence. Z našich
výpočtů však vyplývá, že celková výše
nákladů na jednoho cvičence je stále
několikrát vyšší než vybíraná částka.
Do vydání příštích Frymburských
ozvěn se připravuje podrobná finanční
zpráva za rok 2003.

Oprava povrchu podlahy v sokolovně
Bohužel se sál sokolovny nevyužívá
pouze ke sportovním účelům.
K pokrytí provozních nákladů je třeba
sál využívat i k výdělečné činnosti –
koná se zde většina kulturních akcí
v Novém Hrádku. Stávající povrch
podlahy v tomto těžkém provozu
neobstál. Na prázdniny
(při dobré finanční situaci) je plánována její oprava. Přebroušení celé
podlahy a nátěr lakem bude stát

cca 80.000,- Kč. Protože se na poškození podlahy hlavní měrou podílejí
hudební produkce (zábavy, plesy),
rozhodli jsme se do budoucna vybírat
ze vstupného za každou osobu 10,- Kč.
Tento příspěvek na opravu podlahy
samozřejmě nestačí, protože jednoduchým výpočtem lze odvodit, že na
takové náklady by bylo třeba uspořádat
40 - 80 akcí (pří cca 8 akcích za rok je
to 5 - 10 let).

Za výbor Sokola J. Šinkorová a L. Martínková

Když jsou Vánoce přede dveřmi, tak je stále otvírám, aby byly co nejdřív.
+
Rozhodl jsem se, že se od Nového roku začnu otužovat. Začal jsem tím, že jsem si
koupil zmrzlinu...

FRYMBULÍN INFORMUJE:
CO NOVÉHO V KAČENČINĚ POHÁDKOVÉ ŘÍŠI
Na konci roku se uzavře nultý ročník turistické hry Vandrování po Kačenčině
pohádkové říši. Cílem tohoto ročníku bylo uvést hru do života, poučit se z chyb a
nedostatků a systém vylepšit.
Již teď je možné říci, že hra mezi obdivovateli Orlických hor našla své
příznivce. Během léta, ale i v podzimních měsících, bylo možné spatřit
vandrovníky, kteří s Vandrovní knížkou v ruce po vesničkách shánějí razítka
s jednotlivými patrony (v některých případech to bylo opravdu velmi zajímavé až
dobrodružné).
Vandrovníci, kteří splnili předepsané podmínky, již obdrželi slíbené ceny.
Do současné doby se do hry zapojilo celkem 249 vandrovníků, zde je přehled
prodaných Vandrovních knížek dle jednotlivých subjektů:

Subjekt
IC Deštné v O.h.
IC Dobruška
IC Rokytnice v O.h.
Autokemp Deštné v O.h.
Suvenýry Deštné v O.h.
OÚ Bartošovice
OÚ Sedloňov
OÚ Javornice
OÚ Slatina
OÚ Olešnice v O.h.
OÚ Lukavice
OÚ Chlístov
OÚ Val
OÚ Podbřezí
OÚ Orlické Záhoří
OÚ Nový Hrádek
OÚ Liberk
Muzeum Nové Město n Met.
CELKEM

Prodané
Vandrovní
knížky
68ks
10ks
9ks
1ks
6ks
5ks
10ks
0ks
2ks
9ks
3ks
2ks
25ks
10ks
0ks
50ks
0ks
39ks
249ks

Pro nadcházející první ročník vandrování se chystají následující kroky, které
by měly vést ke zvýšení informovanosti o projektu, a tím i vyšší návštěvnosti
turistů v našem regionu:
- bude vyhotoveno 7 informačních tabulí o vandrování (jedna by měla být umístěna
na Rokolském mostě vedle cyklomapy)
- na autobus jezdící na lince Deštné v O. h. – Praha bude umístěna reklama
upozorňující na Vandrování Kačenčinou pohádkovou říší
- budou zřízeny vlastní internetové stránky Kačenčiny pohádkové říše
- na veletrzích cestovního ruchu bude zajištěna distribuce propagačních materiálů
A nyní pár informací pro držitele Vandrovních knížek a další zájemce o
zapojení do hry:
- v putování a sbírání razítek a kolků můžete pokračovat i příští rok
- na Novém Hrádku lze potřebné kolky získat v prodejně hraček DELMO,
v hostinci Na Kovárně a v prodejně Potraviny Petr Grim (zde bylo již vydáno
přes 100 kolků)
- na Novém Hrádku veškeré potřebné informace najdete ve výkladní skříni
obchodu Potraviny Petr Grim na náměstí
Těším se na Vás
Frymbulín - skřítek Novohrádouský v.r.
+
Nám zabil kapra strejda Mirek. Maminka říká, že má páru.
+
Tchýně nám na Vánoce husu tentokrát neposlala. Přijde sama.
+
Skleněné ozdoby jsou krásné, jen kdyby nebyly skleněné.

Pozor, změna telefonního spojení!
Zubní a dětské středisko Nový Hrádek
Oznámení pro občany
V dětském a zubním středisku Nový Hrádek byla zrušena pevná telefonní
linka. Byla nahrazena jedním mobilním telefonem společným pro obě
ordinace. Na číslo tohoto mobilního telefonu 776 11 71 78 se dovoláte
pouze v době ordinačních hodin těchto středisek na Novém Hrádku.
Dětské středisko
ordinuje 2. a 4. čtvrtek v měsíci v době od 10:45 do 11:45 hod.
Zubní středisko
ordinuje každý čtvrtek od 8:00 do 12:00 hod.
Pacienti zubní ordinace si mohou termíny ošetření na Novém Hrádku
domlouvat telefonicky během týdne v ordinaci MUDr. Jirmanové
v Novém Městě nad Metují na čísle telefonu 491 472 947, v době
ordinačních hodin na Novém Hrádku se mohou objednat na výše
uvedeném čísle mobilního telefonu.
Děkujeme za pochopení.
Obecní úřad Nový Hrádek

Společenská kronika
říjen - prosinec 2003

Naši nejstarší občané oslavili narozeniny:
Hofmanová Hedvika
Černý Přemysl
Bek Bohuslav
Čápová Božena
Červinka Josef
Škodová Božena
Šlaufová Jiřina
Hažerová Miroslava
Ježková Božena

Doly 171
Klainova 30
Bukovecká 105
Dlouhé 34
A. Kopeckého 218
Náměstí 36
Hradní 71
Končiny 162
A. Kopeckého 151

88 let
78 let
78 let
91 let
82 let
88 let
82 let
79 let
77 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, dostatek životního elánu a optimismu
a ještě hodně spokojených a šťastných let v naší obci.
Noví občánci:
Kateřina Povolná
Karolína Knoulichová
Ondřej Bohadlo
Šťastným rodičům blahopřejeme.
Zemřeli:
Josef Fišer
Katarína Felcmanová
Lidmila Grymová
Marie Schejbalová
Vzpomínáme...

KINO NOVÝ HRÁDEK
1. čtvrtletí 2004
sobota
24.1.
19:00

sobota
14.2.
19:00

ČR
mládeži přístupný
39,- + 1,- Kč

ŽELARY
Krutý příběh něžné lásky. Aňa Geislerová v hlavní
roli nového českého filmu. Dále hrají: G. Cserhalmi,
J. Adamová, M. Donutil, J. Dušek, I. Bittová, I.
Trojan, J. Hrušínský, S. Beneš, Z. Kabátová, J. Tříska aj.
Režie: Ondřej Trojan

PIRÁTI Z KARIBIKU –
PROKLETÍ ČERNÉ PERLY
Širokoúhlý dobrodružný nový film USA. Pod pirátskou vlajkou vzhůru za dobrodružstvím. Odvážní
korzáři, půvabné dámy, spousta rumu a velký poklad
Aztéků. Hrají: J. Depp, G. Rush, O. Bloom, K.
Knightley, J. Pryce aj.
Režie: Gore Verbinski

sobota
20.3.
19:00

BOŽSKÝ BRUCE
Kdybys mohl být na jeden týden bohem, co bys
udělal? Jim Carrey a Jennifer Ariston v hlavních
rolích americké komedie. Dále hrají: M. Freeman, P.
Baker Hall, C. Bell, B. Nolan aj.
Režie: Tom Shadyac

USA
titulky
mládeži přístupný
39,- + 1,- Kč

USA
titulky
mládeži přístupný
39,- + 1,- Kč

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

