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Mít sílu změnit to,
co změnit můžeme,
mít trpělivost snášet to,
co změnit nemůžeme
a moudrost poznat
kam co patří.

Frymburské ozvěny

Z projevu vzdělavatelky ČOS

Čtvrtletní zpravodaj obce Nový Hrádek

Fotografie na obálce:
1) Hrad Frymburk
2) „polouhříbek“

www.novy-hradek.cz

www.freewap.cz/wap/novy-hradek.cz
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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou podzimní vydání Frymburských ozvěn. V době,
kdy se po prázdninách začíná život vracet do normálních kolejí, je třeba se
ohlédnout a říci si, zda jsme udělali vše, co jsme si naplánovali.
Počátkem roku se obci podařilo získat prostředky ze Státního fondu rozvoje
bydlení na opravy a modernizaci bytů. Tento úvěr může obec čerpat do výše 1,5
mil. korun. Z peněz lze provádět opravy stávajícího bytového fondu na území
naší obce. Tyto finanční prostředky může podle sepsané smlouvy čerpat jak
obec, tak i majitelé rodinných domků a bytů. Z Fondu rozvoje bydlení se může
použít 50% celkových nákladů. Zbytek musí hradit majitel ze svých úspor,
nebo z jiných zdrojů. Do této doby bylo z tohoto fondu vyčerpáno přibližně 406
tisíc Kč. Čerpání je časově omezeno do konce letošního roku. Naší snahou bude, pokusit se čerpání z fondu ještě prodloužit, aby měla jak obec tak občané
možnost tyto peníze použít i v první polovině roku 2005. Bylo by jistě škoda
peníze nedočerpat, protože tato půjčka je na deset let. Jak se budou peníze postupně na účet vracet, bude možno je půjčit dalším zájemcům. Obcí byly prostředky z fondu čerpány na opravy bytů v čp. 59 v Náchodské ulici, za přispění
finančních prostředků uživatelů bytů. Rádi bychom v opravách tohoto domu
pokračovali.
V jarních měsících bylo provedeno zatravnění části parku s vyrovnáním terénu. Bylo by dobré v budoucnu v těchto úpravách pokračovat.
U obecního domu se také započalo s opravou opěrné zdi u zahrádky směrem
k domku paní Balcarové.Zídka byla značně nakloněná a hrozilo její případné
zřícení. Nyní se pokračuje v dobudování oplocení i od cesty, jehož součástí
bude i plakátovací plocha.
Další akcí, kterou se podařilo realizovat, je prodej pozemků pro výstavbu
řadových garáží v prostoru „Písník“. Jedna parcela je dosud ještě volná. Vybudováním řadových garáží mají občané možnost vyřešit parkování osobních aut.
Obec vyřizuje stavební povolení i na řadové garáže u bytových domů na Roubalově kopci.
Největší akcí letošního roku bylo dokončení opravy venkovní omítky včetně
zateplení na budově Mateřské školy v Hradní ulici v celkovém nákladu 463
tisíc Kč. Na tuto akci získala obec státní dotaci z Programu obnovy venkova ve
výši 128 000,- Kč. Venkovní zateplená fasáda budovy již v současné době přináší úsporu elektrické energie, což můžeme dokladovat vyúčtováním spotřeby
elektrické energie MŠ za období 2003/2004, kdy byl vrácen přeplatek ve výši
8000,- Kč .

3

U krásně opravené budovy Mateřské školy bylo schodiště u hlavního vchodu opatřeno žulovým obkladem. Zároveň bylo využito postaveného lešení kolem budovy a byly provedeny nátěry všech střešních kovových prvků včetně
dešťových svodů.

Započalo se s opravami bývalé prádelny, aby ji bylo možno využít jako
sklad pro různé nářadí, lavičky apod.
Postupně opravujeme veřejné osvětlení tam, kde dochází k častým výpadkům - Hradní ulice. U nové zástavby doplňujeme chybějící světelné body. Do
začátku zimy zbývá ještě provést opravu veřejného osvětlení v prostoru autobusové zastávky u Pařízků.
Byla vymalována smuteční obřadní síň a okna budou opatřena novými závěsy.
Obec zaměstnává přes úřad práce pracovníky, kteří zajišťují běžný úklid obce, hřbitova, provedli na mnoha místech úpravy místních komunikací a podílejí
se na dalších veřejně prospěšných pracech.
Všem, kteří se na zvelebování naší obce podílejí, patří touto cestou co nejupřímnější poděkování. Je mnoho občanů Nového Hrádku, kterým není vzhled
naší obce lhostejný a snaží se prostředí upravovat nejen v okolí svých domků.
Vladimír Říha
starosta
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Krátce...

"

• 26. června 2004 odstoupil Vladimír Špidla z funkce premiéra i z čela
strany ČSSD.
• 28. června se konala v kině tradiční školní akademie k ukončení školního roku 2003/2004. Její náplň byla nápaditá, pestrá a značně ovlivněná
televizními pořady.
• července prezident Václav Klaus přijal oficielně demisi vlády a
v červenci jmenoval premiérem Stanislava Grosse. Pověřil ho sestavením nové vlády.
• 24. července až 6. srpna probíhal v Novém městě nad Metují na Pavlátově louce 14. ročník Akademických týdnů se zajímavým a poučným
programem.
• 31. července se s úspěchem uskutečnil letní „Silvestr“ v pohostinství
Na kovárně.
• V průběhu letních prázdnin starosta obce Vladimír Říha opětovně vyzval občany a zejména rekreanty k pořádku a důslednému třídění odpadu.
• 3. srpna byla vypuštěna vesmírná sonda MESENGER k planetě Merkur . Na oběžnou dráhu vzdálené planety by měla doletět za 7 let.
• srpna prezident jmenoval novou vládu – 6 nových členů, 2 ženy
• 11. srpna byl na noční obloze mezi 22. a 23. hodinou velmi patrný meteorický roj.
• 13. srpna byly slavnostně zahájeny a 29. slavnostně ukončeny XXVIII.
Olympijské hry v řeckých Aténách – kolébce těchto her. Nejúspěšnějším českým sportovcem byl desetibojař Roman Šebrle, který získal zlatou medaili. Celkem čeští sportovci získali 8 olympijských medailí.
• 16. srpna při těžké autohavárii zahynul úspěšný a charismatický trenér
národního týmu hokejistů Ivan Hlinka. Pro český hokej je to těžká ztráta.
• 26. srpna hořel cukrovar v Českém Meziříčí.
• 1. září 2004 – první den nového školního roku byl zneužit 30 členným
teroristickým komandem v severoosetském Beslanu na Kavkaze. Teroristé obsadili školní budovu a z více než 1 200 rukojmích /převážně dětí)
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třídenní zajetí a následný útok speciálních jednotek nepřežilo přes 330
osob a stovky lidí byly zraněny. Světový terorismus se jeví nezastavitelný.
---------------------------------------------------------------------------------------Leonardo da Vinci: Čím temnější je nebe, tím světleji vyvstanou hvězdy.
A.M.

80 let od otevření sokolovny
V loňském roce jsme si výstavkou připomněli 80 let od zahájení
stavby sokolovny. Je až neuvěřitelné, že realizace projektu, který
zdarma vypracoval stavitel Capoušek, trvala jen jeden rok.

Co tomu předcházelo? Členové Sokola snili o vlastním sportovním stánku
už v minulosti. V roce 1913 byl založen stavební fond, Sokolové pořídili blo-
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ky, a ty při zájezdech a slavnostech prodávali po 10 a 2 hal. jako cihly na stavbu. V roce 1914 činnost Sokola ustává a obnovuje se až v roce 1918. Znovu se
začíná mluvit o výstavbě sokolovny. Pozemek koupili a darovali Sokolu
bratři Josef Suchánek a Josef Fiala.
Na mimořádné Valné hromadě dne 13. 10. 1923 padlo konečné rozhodnutí o stavbě tělocvičny. Členská daň činila Kč 200,--. Kdo peníze neměl, mohl si
daň odpracovat. Na stavbu přispívali i nečlenové a různé firmy. Ze zápisu č. 14
ze dne 7. 2. 1924: „S firmou Capoušek bylo ujednáno, že převezme dohled na
stavbu, jinak veškeré práce bude prováděti jednota ve své režii.“ Obrovské
nadšení a zápal pro věc přivedlo mnoho ochotných lidí k práci. Přes velké finanční nesnáze, které průběh stavby provázely, byl sportovní stánek do roka
otevřen.
Atmosféru roku 1924 popsal ve své zprávě jednatel Josef Hejda na Valné
hromadě dne 25. ledna 1925: „Uplynulý rok 1924 budiž zlatým písmem zapsán
v kronice jednoty. Uskutečnila se dávná tužba po vlastním stánku, který také
v ten rok byl dostavěn. Vzpomínáte si zajisté, jaký konečný ruch panoval
v měsících letních na staveništi, a jak i celé naše městečko stavbou žilo. Veškerá
činnost jednoty směřovala hlavně k uskutečnění stavby, která počátkem srpna
byla dokončena a dne 10. srpna slavnostně otevřena.
Jistě radost zaplála v srdcích nás všech, když dne 10. srpna rozhlíželi jsme
na nepřehledné davy bratří, sester, dorostu z naší župy a okolních žup a ostatního občanstva, které jsme ku slavnosti pozvali a kteří přijeli, aby vzdali hold
naši vykonané práci. Můžeme být také hrdi na naši sokolovnu, kterou se nemůže
tak hned pochlubit žádná větší jednota v župě. Dodali jsme tím odvahu ostatním
jednotám a už je Vám asi známo, řada jednot v župě chystá právě stavbu sokoloven.“
Na závěr bych chtěla uvést jména bratrů a sester, kteří v té době pracovali
jako funkcionáři: Josef Suchánek (starosta), Josef Fiala (místostarosta), Josef
Vondřejc (náčelník), Květoslava Přibylová (náčelnice), František Kuchař (vzdělavatel) a ve výboru: Josef Hejda, V. Štěpán, Ludvík Lepš, Václav Přibyl, Ant.
Suchánek, J. Drašnar, Ant. Lepš, Marie Černá, Anna Lepšová.
Končím slovy jednatele Josefa Hejdy: „Této práci volám srdečně NAZDAR!“
J. Drašnarová
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Obec Nový Hrádek nabízí:
prodej nepotřebné elektroniky:
- scanner

UMAX ASTRA 2100 – málo používaný, v současné době

nepotřebný
Cena dohodou!

Prodám zařízený byt 3+1 v přízemí v Novém Městě nad Metují, Malecí.
Cena dohodou. Telefon 606654348.

Žádost o spolupráci při třídění odpadu
Obec Nový Hrádek se opět obrací na všechny občany, hlavně na chataře a
chalupáře se žádostí o spolupráci při ukládání a třídění odpadu.
S příchodem prázdninových měsíců vyvstal opět problém s odkládáním
domovního odpadu do odpadkových košů na náměstí před prodejnami. Tašky s
tímto odpadem jsou též odhazovány do kontejnerů na tříděný odpad. Nacházíme je v kovovém odpadu, v plastech i ve skle. Tím dochází ke znehodnocení
vytříděného odpadu, který nelze dále použít k recyklaci. Musí být odvezen na
skládku a všechna snaha o třídění odpadu a ochranu životního prostředí je
marná.
Každá složka odpadu má v naší obci své místo. Za obecním úřadem jsou
kontejnery na sklo, žluté kontejnery na plast (mimo PET lahví) a velký kontejner
na kovový odpad. Do těchto nádob lze vytříděný odpad ukládat bezplatně.
Ostatní komunální odpad patří do popelnice, nebo do zakoupených plastových
pytlů, kterými lze nahradit popelnici. Cena 1 pytle je 55,- Kč na jednorázový
odvoz. Sešlápnuté PET lahve se ukládají do zvláštních modrých pytlů, které za
20,- Kč zakoupíte na obecním úřadě. Do jednoho pytle se vejde minimálně 60
kusů PET lahví, které jsou velice dobře recyklovatelné a mohou se dále využít.
Proto je v naší obci sbíráme odděleně od ostatních plastů. Na obecní úřad lze
také přinést svázaný starý papír, který od Vás odebereme a odevzdáme do
sběrny. Na Vaše případné dotazy Vám rádi odpovíme a poradíme co s odpadem, se kterým si nevíte rady.
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V letních měsících projde naší obcí mnoho turistů a návštěvníků a je naší
snahou jim ukázat, že se umíme chovat jako kulturní lidé, kteří ukládají odpad
tam, kam patří a neodhazují jej po okolí.
Správným tříděním odpadu se obci částečně vynaložené náklady na likvidaci odpadu vrátí. Proto lze vytříděný odpad ukládat bez poplatku.
Velice nás těší, že někteří chataři a chalupáři se již zapojili do likvidace odpadu a doufáme, že tuto žádost si vezmou k srdci hlavně Ti, kteří dosud tak
neučinili.Mnozí svůj objekt pronajímají nebo půjčují, ale neuvědomí si, že jsou
povinni poučit uživatele rekreačního objektu o způsobu likvidace odpadu. Zakoupením pytle na odpad by se tento problém vyřešil.
Za vstřícný přístup k této žádosti Vám předem děkujeme.
Vladimír Říha
starosta

OZNÁMENÍ – STARÝ PAPÍR

ze zahrad (shnilá jablka, ořezané větve stromů, kuchyňský odpad apod.) Za
takto odložený odpad zaplatí všichni občané. Proto je také v zájmu nás všech,
abychom si všímali, kdo co do kontejneru na hřbitově odkládá. Pokud budeme
odpad poctivě třídit, budeme do kontejneru odkládat pouze rozložitelný odpad,
který lze následně kompostovat, sníží se množství tohoto odpadu. Poplatky za
tunu kompostovatelného materiálu jsou daleko nižší (cca 400,-Kč/t), než za
netříděný odpad.
Obracíme se s prosbou na všechny nájemce hrobových míst, návštěvníky
hřbitova i všechny občany, třiďte pečlivě odpad, odkládejte vše tam, kam patří.
Nižší náklady na likvidaci odpadu se časem projeví i na poplatcích za služby
spojené s údržbou hřbitova, které jsou součástí poplatku z hrobových míst.
Děkujeme všem ukázněným spoluobčanům, kteří třídí odpad a pomáhají tak
k lepšímu životnímu prostředí nás všech a přispívají tím i k čistotě svého okolí.
Všímejte si těch neukázněných a upozorněte na jejich počínání. Způsob likvidace odpadu v naší obci nabízí tolik možností, že není třeba znečišťovat okolí,
nebo pokoutně odpad odkládat.
Děkujeme za Vaše pochopení.
Obecní úřad Nový Hrádek

Obecní úřad Nový Hrádek provádí sběr starého papíru.
Svázaný papír můžete přivézt během dne na obecní úřad.
Obecní úřad
Nový Hrádek

Houbařské žně
V televizi říkali,
že houby růst začaly.
A tak Alča s Janičkou,
vybaveny rybičkou,
košíkem a svačinou,
ráno do lesa spolu jdou.
Od stromu, ke stromu,
vzdalují se domovu.
Velký kus již ušly,
zatím „houby“ našly.
Viděly jen užovku,
jak v trávě kouše růžovku,
viděly slimáka,
jak v lese žere kozáka,
viděly myšku,
jak na pasece hryže lišku.

Naléhavé upozornění !!!
Upozorňujeme občany na změnu ukládání odpadu na hřbitově. Neustále dochází ke zvyšování poplatku za uložení a skládkování tuny odpadu (nyní cca
1000,- Kč/t). Proto musela obec přikročit ke zrušení odkládacího prostoru v
dolní části hřbitova. Do této části již nic neodhazujte! Přistavením kontejneru
odpadne složité nakládání a následná přeprava na skládku.
Do přistaveného kontejneru odkládejte pouze rozložitelný odpad ze hřbitova! V žádném případě sem nepatří plast, kov nebo sklo. Na tento druh odpadu
jsou zde soudky. Samozřejmě, že do kontejneru také nepatří soukromý odpad
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Vypadají jako blázni,
košík mají stále prázdný.
Teprve, když došly k lomu,
došlo k zásadnímu zlomu.
„Koukej babka, tamhle kozák,
tamhle klouzek a tam pravák!“
Jedna křičí přes druhou,
domů s prázdnou nepůjdou.
Za krmelcem, v houštině,
tam začaly ty pravé žně!
Křemenáčů třicet pět
a košík byl plný hned!
Zdeněk Drašnar

IV. sokolský turistický sraz

VÝZVA

Dobrošov 28. – 29. 8. 2004

pro zájemce o získání nízkoúročeného úvěru poskytnutého obci Nový Hrádek Státním
fondem rozvoje bydlení.

Konání Sokolského srazu, i když se
konal „za kopcem“ využilo asi 140
účastníků. Byl pěkný den bez deště.
Pro děti i dospělé jsme měli připraveny
soutěže. V programu se předvedla děvčata ze Dvora Králové s gymnastickým
pořadem, zaujali chlapci s „break dance“ ze Sokola Náchod. Tančily i
dva páry dětí ze skupiny Kmit Nové Město nad Metují.
Každý mohl získat pamětní medaili a pamětní list. Jejich výtvarné
provedení je dílem Jany a Marka Šinkorových.
A na Dobrošově je krásně!
Lidmila Martinková

I.
Obsah výzvy
1.

Vyhlašovatel : Obec Nový Hrádek
Náměstí 28
549 22 Nový Hrádek
2. Vymezení výzvy:
V souladu s Pravidly pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového
fondu v obci Nový Hrádek za účelem opravy a modernizace bytů a domů v jejich vlastnictví mohou zájemci o poskytnutí úvěru podat žádost o jeho přidělení. Formulář žádosti obdržíte na Obecním úřadu Nový Hrádek.
Obsah žádosti :
- jméno nebo název žadatele, popř.statutárního zájemce
- adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby
- přesné označení budovy nebo bytu, které se opravy týkají
- předběžné náklady akce (odhad )
- přesný popis účelu na který bude úvěr poskytnut
- předpokládaná doba dokončení předmětné akce
- požadovaná částka úvěru (50% rozpočtu akce)
Úvěr se poskytuje na tyto účely:
01 Obnova, oprava střechy
02 Obnova fasády domu, zateplení,oplechování
03 Obnova (zřízení) topení
04 Oprava, výměna oken, dveří
05 Izolace proti zemní vlhkosti
06 Vnitřní opravy, modernizace bytu, rodinného domu

II.
Podmínky pro příjem žádostí
3. Žádosti budou přijímány na Obecním úřadu Nový Hrádek do 31.10.2004.
Vladimír Říha
starosta
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Taneční klub FINIST Nový Hrádek
Tento článek by měl být ohlédnutím za činností tanečního klubu,
který 13 let v Novém Hrádku působil. Chtěl by být i oceněním a poděkováním jeho zakladatelům a vedoucím.
Taneční kroužek založila paní učitelka Marie Barešová při svém působení na místní škole. Získala mnoho zájemců o tento krásný sport. Mezi jinými i sestry Martinu a
Markétu Řehákovy. Obě tanec zaujal, že měly potřebu se v něm zdokonalovat. Nestačil
jim kroužek na Hrádku, ale pokračovaly ve zdokonalování se v dalších klubech, např.
v Novém Městě n. M., Třebechovicích a Hradci Králové. Průběžně soutěžily
v latinskoamerických i klasických tancích a získávaly vědomosti nejen o světových
tancích, ale i o tanečních směrech. Zvláště starší Martinu zajímala i režie a choreografie
tance.

Po odchodu slečny Barešové potřeboval místní taneční kroužek nové vedení. Bylo
nasnadě, že se tohoto úkolu ujme Martina Řeháková. Kroužek měl v té době mnoho
členů i ze širokého okolí a vzhledem ke vzrůstající náročnosti na tréninkové hodiny
byla část členů přesunuta do nově založeného klubu KMIT v Novém Městě n. M.
manželů Martina a Marie Machových. Zbývající členové byli doplněni o mladé začína-
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jící tanečníky a tanečnice z řad žáků ZŠ v Novém Hrádku. V té době již paní učitelce
Martině Řehákové pomáhala s výcvikem její mladší sestra Markéta. Velký zájem a
příliv členů nastal po vystoupení Filipa Rejthara a Lenky Holinkové na školní akademii. Lákavá byla nejen krása tance, ale i elegance oblečení. Bohužel zájem většiny
členů nebyl trvalý. Brzy se počet omezil a ustálil na 4-5 párech. Přijali název TANEČNÍ KLUB FINIST NOVÝ HRÁDEK. Aby se zájem členů udržel, musel mít motivaci.
Tou bývá vystoupení týmu v předtančení a účast v soutěžích. Párem, který nejčastěji
reprezentoval klub byli Filip Rejthar a Lenka Holinková. Dosáhli spolu mnohých prvenství a hodnotných cen. Později se k nim připojily páry Adam Petr s Nikolou Siegelovou a Filip Petr s Anetou Kubcovou. Také tyto dvojice mají řadu předních umístění
v soutěžích, kde dělaly svým instruktorkám radost a čest. Pokud se sešly na soutěži
všechny tři páry, bylo slyšet od ostatních klubů: - jsou tu hrádováci, ti nám opět „vyžerou“, co budou moci! Čtvrtý pár – sourozenci Libor a Petra Přibylovi – jako nejmladší
museli statečně konkurovat starším spolutanečníkům, a protože byli šikovní a snaživí,
působili v celém týmu nesmírně půvabně. V loňském roce začínali mít v soutěžích
úspěch. Posledním začínajícím párem byli Lukáš Rázl a Adéla Siegelová. Škoda, že
neměli čas ukázat, co v nich dříme.
První předtančení bylo v režii a choreografii Martiny Řehákové. Obsahovalo ukázky všech latinskoamerických tanců, které se v klubu naučili. Návrh kostýmů, jejich
zhotovení a barevné rozlišení partnerkám bylo také jejich dílem. Výsledný efekt byl
překrásný a ohlas na toto vystoupení velice lichotivý.
Druhé předtančení bylo situováno na skladbu Barcelona. Taneční kreace, režie,
choreografie, návrh dívčích kostýmů – opět všechno Martina. Realizace kostýmů –
Marie Kubcová. Byl-li ohlas na první předtančení veliký, tak Barcelona byla hotová
bomba. Tekly nám slzy při pohledu na naše šikovné děti, které nám při zvucích působivé hudby předvedly sen vyjádřený tancem. S vděčností jsme se dívali na dvě půvabné,
obětavé, mladé dívky na pódiu, které dokázaly tento zázrak. Stály tam tak skromně a
radovaly se s námi.
Po tomto úspěchu se třetí předtančení očekávalo s velkým napětím. Tentokrát byla
choreografie přivezena ze zahraničí, z Rakouska. Byl to tanec mladých uličníků, kteří
mají radost ze života a množství energie, které potřebují vybít. V podání sester Řehákových získalo toto vystoupení název James Bond. I tentokrát návrh a provedení kostýmů
pro všechny tanečníky byl z kuchyně vedoucích klubu. Režie a choreografie umožnily
zahrnout do vystoupení všechny jednotlivé tanečníky a tím i Zuzanu Rufferovou, aby
mohli všichni ukázat své pohybové nadání. Tímto předtančením se s námi taneční klub
FINIST rozloučil. Byl obohacením našeho života. Ukázal, že estetického vnímání našeho okolí není nikdy dost. Na taneční soutěži O sokolské pero v Novém Hrádku nám
přiblížil krásu světového tance, kostýmů i chování jednotlivých párů. Škoda, že se tato
soutěž setkala s tak malou podporou veřejnosti.
Chápeme, že si musí slečny Řehákovy vybudovat vlastní existenci. Věnovaly se
našim dětem nezištně řadu let. Přejme jim mnoho úspěchů v osobním životě i
v povolání. Děkujeme jim, že naučily naše děti vnímat krásno.
Jana Šotolová
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Začíná nový školní rok a další cvičební rok

Vážení smuteční hosté,

Připravujeme rozvrh hodin pro jednotlivé složky v sokolovně. Mám vždy radost,
když může více dětí i dospělých chodit do sokolovny a věnovat se podle zájmu svému
sportování nebo cvičení.
S odchodem Martiny Řehákové a její sestry Markéty ukončila činnost skupina dětí
se zaměřením na taneční sport. Začínala u nás s vedením před 11 lety p. učitelka Marie
Barešová-Machová. Znali jste je pod názvem Finist Sokol Nový Hrádek. Na Hrádku
organizovali taneční soutěže o Sokolské pero. A nebyly jen tak ledajaké. Kdo se přišel
podívat, byl překvapen nad výzdobou sokolovny,velkou účastí soutěžních párů (až 70)
a nad výkonem. Předtančení skupiny jsme mohli shlédnout na hrádovských bálech. A
nejen na Novém Hrádku. Účastnili se soutěží i na vzdálených místech, byli úspěšní.
Poslední foto záběry si můžete prohlédnout ve vývěsní skříňce na náměstí ze strany od
kostela. Pro všechny to byla tvrdá práce, tvrdé podmínky pro trenérky i pro děti. Pro
nás diváky pěkné podívání a radost. Chtěla bych za výbor Sokola poděkovat trenérkám
dětem a rodičům, kteří je morálně a finančně podporovali.
Dále nám po roce vedení skončilo trénování chlapců (od 4. třídy) zaměřených na fotbal. Děkuji trenérovi Miloši Vaňkovi, který
byl ochotný dát klukům svůj čas.
Obracím se k rodičům nebo zájemcům,
kteří by se starším chlapcům mohli přes fotbal
věnovat, aby se nabídli. Sokol nemá žádnou
kapsu, kam by sáhnul pro nové cvičitele a
trenéry, kteří by se podle přání a zájmů rodičů
a spoluobčanů ujali trénování. Je založen na
dobrovolnosti a ochotě dospělých svůj volný
čas, pokud ještě nějaký mají, věnovat se ne své
zahrádce, domu, koníčkům, zvířecímu miláčkovi, ale dětem nebo dospělým.
Věřím, že je to pořád dobrá investice, i když se nám zdá, že je to velké „pinožení“,
které není vždy dobře vidět, ani není hodnoceno. Ale máme šanci, že nás děti budou
zdravit, protože nás znají, a že od nich jednou nedostaneme klackem“. Protože „kdo si
hraje, nezlobí“.

dovolte mi, abych jménem Tělocvičné jednoty Sokol Nový Hrádek vyslovila poslední poděkování za práci a obětavost zemřelému bratru Antonínu Přibylovi.
Členem Sokola byl od dětství. Mnoho let vykonával jako člen výboru Sokola práci matrikáře. Byl velice svědomitý, zodpovědný v této činnosti,
s každým se dobře snášel. Takto ho znám za mého působení s ním ve výboru
Sokola.
Vzpomínáme na něj, že se s námi ještě v osmdesátých letech vydal na přechod Orlických hor na svých dřevěných lyžích. Chodil s námi na páteční večerní vycházky, kde jsme se vracívali domů již za tmy a on nás učil zpívat sokolské pochody, které jsme nikdy neslyšeli.
Pamatujeme si ho jako pořadatele zábav a plesů. A nezapomněl nás též vzít
do kola.
Účastnil se pochodů Hrádouská vařečka, kde býval jako nejstarší účastník.
Donedávna, vzpomínáte, natíral ještě střechu na svém patrovém domě. Je to
obdivuhodné. Není to tak dlouho, co jsem ho zahlédla v otevřeném okně, kde
měl kuchyň, jak cvičil prostná cvičení.
Když se zamyslíme, prakticky uskutečňoval stále živé Tyršovo myšlení „v
zdravém těle zdravý duch“ a také „kde stanutí, tam smrt“. Jen neustálá činnost
zabezpečí život a svobodu.
Dovolte mi, abych vám přednesla ještě moudrost Ernesta Hemingwaye
z knihy Komu zvoní hrana:
„Žádný člověk není ostrov sám pro sebe, každý je kus nějakého kontinentu,
část nějaké pevniny. Jestliže moře spláchne hroudu, je Evropa menší. Jako by to
byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel, nebo tvůj.
Smrtí každého je mne méně, neboť jsem částí lidstva. A proto se nikdy neptej, komu zvoní hrana. Tobě zvoní...“
Předneseno v obřadní síni v Novém Hrádku při rozloučení se zemřelým Antonínem Přibylem v úterý 3.8.2004.

Nový Hrádek 9.9.2004

za Sokol Nový Hrádek
náčelnice Martinková Lidmila

za Sokol Nový Hrádek
náčelnice Martinková Lidmila
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Společenská kronika
červenec - září 2004

~
Frymburské ozvěny
čtvrtletní zpravodaj obce Nový Hrádek
Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek, IČ: 00272884
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury ČR
pod evidenčním číslem MK ČR E 10519

Naši nejstarší občané oslavili narozeniny:

Pružinová Jaroslava Sokolská 42
Augustová Anna
Hradní 70
Marková Božena Hradní 65
Přibyl Josef
Klainova 235
Lančaričová Anna Hradní 65
Kubeček František Doly 177
Drašnarová Marie Náměstí 5
Škoda Josef
Náměstí 36
Barešová Marta
Mikulášův kopec 206
Klimšová Marie
Končiny 219
Přibylová Marie
Náchodská 59
Kopecký Mojmír Náměstí 1

78 let
81 let
70 let
80 let
80 let
90 let
76 let
91 let
82 let
92 let
84 let
78 let

•

• Redakce: Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Hana Hlaváčková,
stálí dopisovatelé: Anna Marková, Ing. Pavel Sobotka, Petra Přibylová,
Lidmila Martinková, Jana Šotolová, Jana Šinkorová,
• adresa redakce: Náchodská 211, 549 22 Nový Hrádek,
• tel. 491478341, mail: jirka.hla@tiscali.cz
• Nevyžádané příspěvky se nevracejí

•

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, dostatek životního elánu a optimismu
a ještě hodně spokojených a šťastných let v naší obci.
Noví občánci:
Tereza Hradecká
Matyáš Tymel
Šťastným rodičům blahopřejeme.
Zemřeli:
Anna Frimlová
Antonín Přibyl
Vladimír Friml
Vzpomínáme...
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Příští číslo vyjde pravděpodobně v prosinci 2004

KINO Nový Hrádek
4. čtvrtletí 2004
sobota 16. října
v 19.00
český film
mládeži přístupný
vstupné 40,- Kč

sobota 13. listopadu
v 19.00
český film
mládeži přístupný
vstupné 40,- Kč

středa 29. prosince
v 16.30
film USA, české znění
mládeži přístupný
vstupné 20,- Kč

Kameňák
Repríza úspěšné české komedie režiséra Zdeňka Trošky. Hrají: V. Vydra, J. Paulová, T. Lipský, M. Vašut aj.

Pánská jízda
... správný chlapi si poraděj sami... Nová česká
rodinná komedie. Hrají Martin Dejdar, Vladimír Škultéty, Ondřej Vetchý, Josef Abrhám,
Světlana Nálepková, Petra Špalková, Zuzana
Kajnarová, Jitka Kocurová a další.

SHREK 2
Bylo, ale možná nebylo... Nový americký animovaný film v české verzi je pokračováním
Oskarem ověnčeného Shreka. Režie Andrew
Adamson, Kelly Asbury a Conrad Vernon.

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
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TV
školní
TV

15.00

Žákyně
L. Martinková

16.00

Langrová Ol.

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

Lyžaři mladší
Holý J. st.

19.30

Martinková L.

19.00

Vaňková M.

18.30

19.00

Ženy zdravotní

18.00

18.30

20.00

20.30

Změna ještě možná: cvičení rodiče a děti, žákyně, žáci fotbal, žákyně aerobic, ženy zdravotní - bude zahájeno od října

21.00

19.30
20.00
20.30
21.00
Ženy kondiční
AEROBIC
Vaňková
Vaňková
Lyžaři starší
VOLEJBAL pokročilí
V. Sychrovský
pro zač. Ing. Holý Jeroným
Volejbal
Bohadlo Petr
Lyžaři starší
AEROBIC
Sychrovský
M. Vaňková
Fotbal
Lanta

18.00

Aerobic žákyně

17.30

Florbal
Krejčí

17.30

PROSÍME - do tělocvičny noste vhodnou obuv - nesmí mít černou podrážku!
Při konání kulturních akcí je doba 24 hodin před a 48 hodin po určena pro přípravu a úklid prostor v sokolovně.

středa

ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNA

17.00

Fotbal ml. žáci
Ing. Sobotka

16.30

RODIČE A DĚTI

15.30

sobota dopoledne FLORBAL Krejčí Vlast.

pátek

čtvrtek

středa

úterý

pondělí školní

SOKOLOVNA

ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN - cvičební rok 2004 - 2005

