Konec prázdnin
Já se z toho asi zblázním,
už je tady konec prázdnin,
zase musím brzy vstávat
a ve škole pozor dávat.
Říká o mne učitel,
že nejsem žádný myslitel,
říká to i učitelka,
v žákajdě je koule velká.
Moudrosti cpát do hlavy,
to mne vážně nebaví!
A ta pětka na řádku,
to je zcela v pořádku,
podcenil jsem přípravu,
musím zjednat nápravu!
Zdeněk Drašnar
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Škola už si zavolala žáčky do „škamen“

Co nového na Novém Hrádku

Houfující se vlaštovky, zralé jeřabiny – neklamné známky blížícího se konce
léta. Prázdninám odzvonilo s prvním zvoněním 3. září a škola je zase plná dětí. Ne,
že by si přes prázdniny užila klidu; už 2. rokem se od července střídají paní učitelky s pány řemeslníky. Tentokrát zpívaly sbíječky, pily a vrtačky až pod střechou,
kde se chystají nové učebny. Děti tak hned první den zjistily, že škola má 13. komnatu – stavební zábrany na konci chodby říkají: „Dál se nesmí“. Nezbývá nám, než
se těšit, až zákazy padnou a všichni společně se podíváme na Nový Hrádek opravdu
z pořádné výšky nových tříd.
A letos nás je zase o něco víc. Prvňáčci zaplnili celou třídu – vždyť je jich celých 17; uvítali jsme nové spolužáky až z Olešnice i přibylé šesťáky z České Čermné a Ohnišova. Škola má nyní 155 žáků. Přivítaly je paní učitelky, s nimiž se většinou důvěrně znají. Rád bych jim všem touto cestou popřál hodně porozumění, pěkných známek i radosti z práce a všeho nového. Někoho vítaly i čerstvě vymalované
třídy a téměř mokrá podlaha, protože konec prázdnin byl opravdu hektický pro paní
uklizečky a všechny jejich pomocnice a pomocníky. Všem jim za to patří veliký
dík. Veliké poděkování patří již nyní zřizovateli, Městysu Nový Hrádek, za to,
jakou péčí se škole věnuje. Kromě úprav ve škole pokračuje totiž i úprava sportoviště u školy, které využijí nejen žáci, ale všichni, kdo mají chuť sportovat.

V dubnu 2007 byla zahájena „Vestavba nových učeben v půdním prostoru ZŠ
Nový Hrádek“. Tato akce byla rozdělena do několika etap. V I. etapě bude vybudováno přístupové schodiště a nosná konstrukce podlahy v hodnotě 2 132 tis. Kč
s termínem dokončení v prosinci 2007. Financování bude provedeno z daru Nadace
ČEZ ve výši 500 tis. Kč, z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje ve
výši 400 tis. Kč, z dotace ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400 tis. Kč, která je
poskytnuta za obdržení modré stuhy v soutěži Vesnice roku 2006. Bohužel se obec
Nový Hrádek nemohla v letošním roce této soutěže zúčastnit, protože obce
s názvem městys byly ze soutěže vyřazeny z důvodu, že se nejedná o vesnice
(Havlovice - Vesnice roku KHK 2007 má celkem 852 obyvatel, Nový Hrádek má
730 obyvatel). Zbývající finanční prostředky ve výši 832 tis. Kč budou použity
z rozpočtu obce a případné dotace z POV KHK z II. kola na podzim 2007.
II. etapa „Vestavby nových učeben v půdním prostoru ZŠ Nový Hrádek“ byla
zahájena v měsíci září t.r. a obsahuje dodávku a montáž střešních oken v hodnotě
542 tis. Kč. Na uvedenou etapu obec obdržela dar z Nadace ČEZ pro II. pololetí
2007 ve výši 200 tis. Kč. Dofinancování bude provedeno z rozpočtu obce 2007.
Termín dokončení II. etapy je prosinec 2007.

Josef Petera, ředitel školy

Výstavba nového oplocení školního hřiště.
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Městys Nový Hrádek obdržel v měsíci
srpnu 2007 finanční dar od Královéhradeckého kraje ve výši 80 tis. Kč jako odměnu
za vítězství v soutěži „Čistá obec“ za rok
2006. Na vítězství se v nemalé míře podíleli
žáci Základní školy v Novém Hrádku, proto
zastupitelstvo městyse schválilo poskytnutí
příspěvku základní škole ve výši 40 tis. Kč
na nákup dataprojektoru včetně příslušenství, který velmi pomůže ke zkvalitnění
výuky a zároveň bude přínosem pro děti
v době po vyučování – umožní sledovat
projekty volnočasového charakteru ve školní družině i při zájmových činnostech.
Žáci základní školy se podílejí rovněž
na sběru starého papíru, který organizuje na
své náklady Městys Nový Hrádek. Za I.
pololetí 2007 byla získána tímto sběrem do
rozpočtu městyse částka 8 244,- Kč. Částka
byla poukázána základní škole na její činnost.
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Opravená cesta k písníku

Nemůžeme zapomenout ani na akci, která se uskutečnila z iniciativy občanů,
chatařů a chalupářů z okolí „Písníka“ – oprava místní komunikace v ulici Klainova.
Materiál zajistila a zaplatila v rámci rozpočtu oprav MK obec, práci provedli zdarma již jmenovaní občané. Za to jim patří poděkování.
Za finanční účasti uživatelů bytů a čerpání půjčky z FRB bylo započato
s postupnou výměnou oken dřevěných za plastová v bytových domech. Nejdříve
byla vyměněna okna v bytech, které jsou umístěny v domě v Náchodské ulici čp.
300 – hasičárna. V měsíci září a říjnu t.r. bude realizována výměna oken
v některých bytech umístěných v domě Rokolská čp. 123 – pošta.
Městys pokračuje v opravách oplocení víceúčelového sportovního hřiště pro
veřejnost u ZŠ Nový Hrádek, a to II. etapou, kde dojde k opravě podezdívky a
výměně plotových dílů v jižní části. Rozpočet II. etapy činí 260 tis.
Kč.Královéhradecký kraj poskytl na tuto akci dotaci z Drobného programu roku
2007 částku ve výši 182 tis. Kč. Ředitel ZŠ osloví rodiče žáků, kteří navštěvují
školu, aby pomohli se spárováním podezdívky oplocení.
Zastupitelstvo městyse rozhodlo provést opravu okapů a svodů na budově kina,
kde stékající voda děravým plechováním poškozovala fasádu. Dále souhlasí
s nákupem barvy a s provedením nátěrů střechy na místním kině. K úhradě těchto
oprav budou použity finanční prostředky z vyšších příjmů ze vstupného oproti plánovanému rozpočtu obce.
Ani pozadu nezůstává školní jídelna Mateřské školy v Novém Hrádku, kde
v minulém roce na základě přidělení investičního limitu zřizovatelem ve výši 56
tis. Kč byla zakoupena nová myčka na nádobí. V letošním roce obcí přidělený
investiční limit ve výši 62 tis. Kč byl využit na nákup nového elektrického sporáku. Postupně se zde v rámci provozních výdajů doplňuje nebo vyměňuje již nevyhovující drobné zařízení.
Výměna oken a zhotovení zateplené fasády na budově Základní školy
v Náchodské ulici – akce obce realizovaná již v roce 2006 nákladem 2 316 tis. Kč
včetně projektové dokumentace přináší za topnou sezonu 2006 a 2007 úsporu el.
energie ve výši 105 tis. Kč. Část úspory můžeme přičíst mírné zimě, ale převážná
část získané úspory finančních prostředků ve spotřebě elektrické energie je jistě
vlivem zateplení objektu. Dá se říci, že tato investice byla velice účelná.
Marie Marková

Čilý stavební ruch v základní škole
Na občany a návštěvníky Nového Hrádku
působí budova základní
školy
majestátním dojmem. Nezasvěcení by
mohli říci, že se zde nic
neděje. Ale chyba lávky.
Uvnitř budovy již od dubna
2007 panuje čilý stavební
ruch. V rozsáhlém půdním
prostoru staré budovy
probíhá vestavba tří nových učeben včetně sociálního zázemí. Realizací
tohoto projektu bude vyhověno
požadavkům
orgánů hygienické služby
na samostatné prostory
pro činnost školní družiny.
V současné době družina pracuje v kmenových
třídách,
což
odporuje
obecným požadavkům na
prostory
mimoškolních
aktivit dětí. Pro budoucí
činnost školy je proto
nezbytné vytvořit dětem
takové podmínky, aby se
ve škole cítily dobře a
měly dostatek vhodného
prostoru pro využití volného času.

Jedna nová učebna bude vybavena jako moderní počítačová třída, která bude využívána nejen při výuce, ale i při zájmové činnosti dětí i dospělých z řad občanů. Jedná
se o rozsáhlý a finančně náročný projekt, který bude realizován v závislosti na finančních možnostech obce ještě v několika dalších letech. Nezbývá nám než si přát, aby
projekt byl zdárně dokončen a sloužil ke spokojenosti nás všech.
Městys Nový Hrádek
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a v České Čermné. Přepravu pro účastníky zajišťoval Orlobus, a.s. Nové
Město nad Metují, zdarma.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Miroslav Horníček: Jdi a hledej, nezůstávej stát a hledej.
Anna Marková

16. a 17. června se konal Sraz obcí Borová (sjelo se jich 8 z 12) v sousední
obci. Vzpomnělo se 70. výročí kaple Božského srdce Páně a proběhlo svěcení a vyvěšení obecního praporu a znaku.
20. června se poprvé na našem území vyskytla ptačí chřipka v chovné stanici krůt v Tisové na ústeckoorlicku. Zdrojem nákazy byli volně žijící ptáci.
Celý chov čítající 4000 kusů musel být zlikvidován.
30. června místní hasiči připravili pouťové opékání selete na hasičském
cvičišti.
26. června v místním kině proběhla tradiční a vždy trochu jiná školní akademie na ukončení školního roku. Množství scének a vystoupení žáků ZŠ i
dětí z MŠ všechny návštěvníky zaujalo a potěšilo.
1. července při novohrádecké pouti se již podruhé uskutečnily na náměstí
řemeslnické trhy. Kromě řemeslné zručnosti účastníků zaujala návštěvníky
ukázka ze stanice ochrany volně žijících ptáků z Hořic.
28. července až 10. srpna proběhl v Novém Městě nad Metují na Pavlátově
louce 17. ročník Akademických týdnů.
19. července zemřel ve věku 68 let herec Činoherního klubu Jiří Zahajský.
1. srpna se stala tragédie v americké Minnesotě. U Minneapolisu se
v dopravní špičce zřítil most přes řeku Mississippi. Při historické katastrofě
spadlo do řeky asi 50 osobních a nákladních aut. Propadl se 150 m dlouhý
oblouk mostu čtyřproudové dálnice. Pouze zázrakem se nezřítil dolů autobus s dětmi.
1. září se na cvičišti místního sboru konala hasičská soutěž O pohár starosty obce Nový Hrádek – 3. ročník. Na rozloučení s prázdninami se kromě
jiného také pro veřejnost opékalo sele.
1. září získala nový prapor a znak obec Česká Čermná. Byl posvěcen a
vyvěšen za účasti královéhradeckého biskupa Dominika Duky.
6. září zemřel ve věku 71 let italský pěvec Luciano Pavarotti. Byl nazýván
mistrem vysokého „c“. Měl velké charisma a průbojnost spojit operu
s jiným žánrem. Koncert 3 tenorů ( s Placido Domingem a José Carrerasem)
očaroval i Prahu.
7. a 8. září se uskutečnila Novoměstská setkání 2007 ve spolupráci Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko, partnerských měst Hilden a
Duszniki Zdroj a dalších zúčastněných. Zdarma byly zpřístupněny památky v Novém Městě n. Met., Novém Hrádku (kostel sv. Petra a Pavla s kaplí
sv Jana Nepomuckého, výstavka z historie obce v kině), památky v Borové
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Houby
Tam pod smrčkem v trávě,
hříbek vyrost právě
a u břízky, jak jináč,
roste pěkný křemenáč.
Všude hub je hodně,
to je něco pro mě,
já je všechny posbírám
a do trouby sušit dám.
Zdeněk Drašnar
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Procházka Novým Hrádkem
...Čtení na pokračování...

Také se vám líbila pouť?
provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Dne:
Stanoviště:

3.listopadu 2007
NOVÝ HRÁDEK

ČAS: 10,40 – 11,05 hodin
před obecním úřadem

Vybírané nebezpečné odpady:

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy
akumulátory (i plné)
monočlánky
¾ ledničky, mrazničky
¾ televizory zářivky, výbojky

Další odpady, které od Vás odebereme:
¾ pneumatiky (osobní)
¾ elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.

Kompletní elektropřístroje a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na
zpětný odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU! VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU !
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ !

Takovou krásnou pouť jsme tu už dávno potřebovali. Hned ten
vstup do náměstí – predátoři z řad ptáků. Blahosklonně se podvolovali pokynům člověka, ale v očích měli nezkrotnou jiskru. V srdci
volnost a odvahu lovce. Byli krásní a proto měli nejvíce obdivovatelů. Vedle si mohl člověk vyzkoušet, jaké to je lovit lukem a šípem a
pak už to šlo jeden stánek za druhým ve třech i čtyřech řadách přes
celé náměstí. Jakou krásu a dovednost zanechali
naši předci dětem a vnukům. Šla jsem jako omámená a nevěděla, na co se podívat dříve. Krajkářka, batikářka, vyšívačka, perníkářka, hrnčíř, svíčkař, košíkář, řezbář
– co řemeslo, to jiná krása a všechny si je mohla mládež i my vyzkoušet. Moje pravnučka si sama udělala voňavou svíčku pro maminku.
Těším se, že si příště koupím něco z bohaté nabídky koření a také vyřezávanou dřevěnou ozdobu do kuchyně.
Takovéto akce by se měly podporovat, protože prohlubují naši národní hrdost, a to je dobře. Někdy mám dojem,
že si v naší vlasti dělá každý cizinec co chce, a my se chováme jako poslušní lokajové. Buďme hrdí na to co máme a
co nám každý závidí.

Přineste nám svůj odpad !
Chraňte naše životní prostředí !

I v Novém Hrádku máme šikovné lidi. Perníky umí nejlépe péci a zdobit paní Božena Kopecká a paní Hana Hánlová, její manžel Josef Hánl ml. je opravdu velmi zručný
řezbář. Paní Alena Holá umí všechny ruční práce, má to od své maminky. Šikovná

: 494 629 050 fax: 494 629 070
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pletařka je Emilie Suchánková, nejlepší trubičky na světě umí Marie Říhová. Někdo
umí koláče, dorty, rolády a ví o tom jenom jeho rodina. Krásné šaty vám ušije paní
Marie Kupcová. Vzpomínáte na Betlémy z vizovického pečiva, co uměla paní Milada
Světlíková, dodnes zdobí stěny. A stará paní Sychrovská, ty její perníkové ceny tomboly na Sokolský ples, to byla mistrovská, umělecká díla. Nejlepší rohlíky pekli u Hlaváčků. Chodíte na procházku Hrádkem, vidíte ty krásně a hlavně vkusně udržované
domy, překrásné zahrádky a skalky – co je krásy v jednom malém městečku, není to
důvod k hrdosti? Učme děti, ať se jim líbí doma, ať jim hezky zní naše řeč a nemyslí si,
že je světové pouze to, co je cizí.
Jana Šotolová.
P.S. Jsme přece potomci Jana Amose Komenského a Mistra Jana Husa.

Finanční podpora
Zastupitelstvo Městyse Nový Hrádek na svém
jednání dne 23.8.2007 schválilo podání Žádosti o poskytnutí finanční podpory v rámci
Programu „Posilování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb v Královéhradeckém kraji“ financovaného z Finančního
Mechanizmu EHP/Norska a Královéhradeckým krajem na dokončení akce „Vestavba
nových učeben v půdním prostoru ZŠ Nový
Hrádek“. Žádost byla zpracována ve spolupráci s Centrem evropského plánování při Královéhradeckém kraji. O osudu naší žádosti bude
rozhodnuto v prosinci letošního roku.

Tábor Olešenka 2007 aneb Léto v kupce sena
Každý rok se sjíždí okolo 40 dobrovolníků na pracovně-vzdělávací tábor Olešenka.
Organizátoři z Českého svazu ochránců přírody Jaro Jaroměř i letos nezklamali a připravili spoustu práce i zábavy. Pokosilo se mnoho luk v okolí Olešenky mezi Rokolským mostem a Vilami.
A proč se to vlastně dělá? Místní louky patří mezi cenná společenstva plná vzácných druhů rostlin a živočichů – např.: vachta třílistá, prstnatec májový, rosnatka
okrouhlolistá, modrásek bahenní, přástevník medvědí… Jsou to jedny z posledních
míst, které unikly velkým zásahům člověka, nebyly odvodněny ani rozorány.
Dnes se ale potýkají s dalším problémem. Jejich vlastníci se o ně většinou nestarají
a nechali by je zarůst. Díky každoročnímu sečení ochranářů můžeme každé jaro obdivovat království s koberci bledulí, kde kralují mladé a silné orchideje.
Kromě kosení, hrabání a uklízení sena se podnikají výlety po okolí. Poznává se
vše, co roste a běhá. Také přijíždějí různí odborníci. Letos jsme slyšeli zajímavosti o
netopýrech, nočním hmyzu, ptácích a také o chodu záchranné stanice pro živočichy.
Nechyběly večerní táboráky s kytarou a jako zlatý hřeb tábora opečení dvou biokozlíků.
Odměnou za odvedenou práci byla strava z polní kuchyně, spousta zážitků, koupel
v Olešence a pohodová atmosféra.
Alena Drašnarová

Městys Nový Hrádek

Co se chystá
Skupina Červeného kříže v našem městečku plánovala na květen v Den
Mezinárodní organizace ČK zdravotnickou přednášku Vysoký krevní tlak
s měřením krevního tlaku všem přítomným. Bohužel neměl náš lektor
v prvním pololetí volný termín, proto jsme tuto akci přesunuli na II. pololetí
tohoto roku. Kdy se bude přesně konat vám dáme včas vědět prostřednictvím pozvánek.
Výbor skupiny
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Jako každoročně se již teď připravuje zimní lyžařská sezóna. Vlek prošel důkladnou technickou kontrolou, nutnými úpravami a nátěry. Jako jeden z prvních vleků v
republice získal průkaz způsobilosti od Drážního úřadu v Praze, který je nutný v souladu s novou legislativou.

Oslava upálení Mistra Jana Husa
V rozhlase proběhla anketa, proč naše děti a mládež
pomalu neví, kdo to Mistr Jan Hus byl, přestože ten den je
státem uznávaným svátkem a děti i pracující mají volno.
Bohužel nevím, jak se v minulých dobách slavil tento
slavný den na Hrádku, ale podělím se s vámi o vzpomínku, kterou mám z dětství i z pozdějšího mladého věku.
6. července organizovala hlavně škola s žáky posledního ročníku velkou hranici na břehu potoka nebo řeky.
Několik týdnů předem s námi učitel zpěvu nacvičoval
píseň:

Apelujeme na všechny občany, aby nám pomohli se zajištěním služeb na lyžařském vleku. Největší problémy jsou v pracovních dnech, kde se nejlépe uplatní důchodci. Podmínky budou v říjnu vyvěšeny ve skříňce Sokola na náměstí.
Jeroným Holý

Sokol - volejbal

Hranice vzplála tam na břehu Rýna,
na ní umírá dálné vlasti syn.
A vůkol něho“kacíře“ proklíná
temnoty vášně velebí svůj čin!
A vy se ptáte, kdo v těch plamenech?
To Mistr Jan, toť nejslavnější Čech.
Večer za soumraku jsme se u hranice sešly všechny školní děti spolu s rodiči. Učitel dějepisu nám přiblížil učení a význam Jana Husa. Zapěli jsme oslavnou píseň a další
nám dobře známé národní písničky. Vzpomínali jsme, co si ze života tohoto vynikajícího Čecha pamatujeme. A věřte, že tato událost již nikdy nikomu z mysli nevymizela.
Po celé řadě let jsme byli se svými vnuky v Betlémské kapli. Provázela nás paní
průvodkyně a nikdo jiný tam nebyl. Ptala se těch našich dvou malých „cvrčků“, co o
Janu Husovi a kapli Betlémské vědí a žasla ona i my dospělí, co toho věděli. Bohužel
ne od nás, ale od paní učitelky Ježkové. Měli jí od této paní vyřídit pozdravení a poděkování. Myslím, že to vyřídili.
Jana Šotolová

19.8. se náš tým zúčastnil finálového turnaje smíšených volejbalových družstev vesnických tělovýchovných jednot okresu Náchod v krásném areálu ve Velké
Jesenici. Nastoupili jsme v sestavě Zuzana Holá, Šárka Šteflová, Luboš Novotný, Libor
Přibyl, Lukáš Martinek, Michal Pop, Jeroným Holý.
Zřejmě proto, že se turnaj konal v době dovolených, zúčastnilo se ho méně
družstev než v minulých letech a také úroveň nebyla tak vysoká jako obvykle. Vyrovnané zápasy (v prvním případě prohraný, ve druhém vítězný) jsme sehráli s pozdějším
vítězem Jezbinami a třetí Olešnicí u Červeného Kostelce. Ostatní týmy jsme po celkem
jednoznačném průběhu porazili. Druhé místo je naším nejlepším umístěním v této každoroční soutěži za dobu kdy se jí účastníme, tedy přibližně za 15 let.

Sokol – lyžařský oddíl
Lyžaři zahájili výcvikový rok soustředěním ve dnech 30.8.-1.9.2007 na sokolovně.
O děti se starali 3 trenéři a 2 kuchaři. Pravidelné tréninky zajišťuje oddíl každé úterý od
16 hodin. Nábor dětí do oddílu je možný do konce října, kdy se uzavře seznam sloužících na lyžařském vleku pro sezónu 2007/2008.
Sokolská mládež se zúčastnila podzimních přespolních běhů 1. a 3. kola přeboru
vesnických tělocvičných jednot kraje 7. a 16.9. v Mezilesí. Na 22.9. připravujeme přebor župy Podkrkonošské-Jiráskovy v přespolním běhu v N. Hrádku. Doufáme, že si
přijdou „ke Křížku“ zaběhat všichni mladí z N. Hrádku. Spolupořadatelem této akce je
Městys Nový Hrádek.
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Jeroným Holý ml.
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Dík za váš potlesk...
Zdravím všechny fandy a příznivce filmu. Dnes jen stručně. Léto je za námi a o
slovo se hlásí podzim. Chtěl bych se však k létu ještě vrátit.
V červenci jsme uvedli 4 představení, všechna byla hojně navštívena, takže jsme
docílili 1000. letošního návštěvníka. Byla jím p. Dana Drašnarová z Nového Hrádku.
Ještě jednou gratulujeme!

zadní straně FO. Doufám, že je opět atraktivní a že se máme na co těšit. Chtěl bych
upozornit na film Hvězdný prach, který je nazýván „Nekonečným příběhem 21. století“ a který uvedeme měsíc po republikové premiéře!
Na přelomu října a listopadu uplyne 33 let od zahájení promítání kina. Plakáty
z jeho začátků si můžete prohlédnout ve vestibulu kina.
A pár slov na závěr. Při některých filmech jsem na konci zaslechl zprvu nesmělý,
ale pak i silný potlesk na znamení, že se film líbil. Chtěl bych vám za něj poděkovat,
beru to i jako dobrou zprávu o tom, že pro vás vybírám ty správné filmy. Poděkování
patří i promítačům, jsou to p. Kejzlar z Náchoda a pan Řehák.
Tak tedy ještě jednou děkujeme za Váš potlesk a věřte, že hrajeme stále pro vás.
Milam Chára

SOUTĚŽ O POHÁR STAROSTY MĚSTYSE NOVÝ HRÁDEK – 3. ROČNÍK

Náchodská hasičská Primátor liga

1000. návštěvník kina Dana Drašnarová a Milan Chára
Rovněž mě překvapila vysoká návštěvnost reprízy filmu Vratné lahve – 134 diváků. Ovšem REKORD opět padl, film Shrek 3 navštívilo 211 diváků a zatím se drží na
čele! Srpen byl na návštěvnost měsícem slabším, svou roli sehrála dovolená, ale i to, že
letos bylo na Hrádku málo letních hostů. Přesto se odehrálo 5 představení.
Chtěl bych se pozastavit u filmu Královna. Navštívilo jej pouhých 19 lidí a všichni odcházeli velmi spokojeni. Film byl skutečnou filmovou lahůdkou. Dával nám
nahlédnout do srdce a mysli královny Alžběty II. těsně po smrti princezny Diany, od
jejíž tragické nehody uplynulo letos 10 let.
Nastává podzim a s ním se na vás chystá spousta premiér. Začali jsme Harry Potterem a spolu s tímto filmem probíhá až do konce září soutěž o kouzelnickou hůlku a
věž ze šachů Harryho Pottera. Dále k nám zavítá rodinka Simpsonů. Dospělé snad
zaujme film Next a všechny pak film Transformers. Říjnový program naleznete na
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Náchodská hasičská Primátor liga pokračovala v sobotu l. 9. dalším závodem a to
zde, na Novém Hrádku. Po 13.
hodině se na hasičském hřišti k
zahajovacímu nástupu shromáždilo 16 mužských a 7
ženských družstev. V obou
kategoriích
reprezentovaly
místní SDH dva soutěžní
týmy. Soutěž zahájilo domácí
mužské družstvo a za vydatné
podpory obecenstva dosáhlo
poprvé ve své kariéře soutěžního času pod 30 sekund, konkrétně 29,79. Tento čas zůstal
až do startu favoritů z Velkého Třebešova nepřekonán, našemu družstvu přinesl výborné druhé místo. Poprvé startující mužské družstvo "PRIMA" se nezaleklo konkurence a
mezi 15 ostřílenými soupeři vybojovalo pěkné sedmé místo s časem 33,28.
Družstvu žen zahajujícímu druhou kategorii nevyšel soutěžní pokus úplně nejlépe a
s časem 35,99 obsadily páté místo, v celkovém pořadí však dále drží druhou příčku.
Radost divákům i trenérům udělalo druhé startující družstvo, které při svém druhém
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ostrém startu dosáhlo času 31,26 a vystoupilo tak na stříbrnou pozici, hned za favoritky
z Kramolny.
pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MUŽI
družstvo
Velký Třebešov
Nový Hrádek
Ohnišov
Kramolna NTC
Blažkov
Vysokov AJKO
Nový Hrádek Prima
Kramolna SG
Sněžné
Jestřebí
Přibyslav
Červený Kostelec
Jizbice
Vršovka
Krčín
Velká Jesenice

pořadí
1
2
3
4
5
6
7

ŽENY
družstvo
Kramolna NTC
Nový Hrádek NOVA
Jestřebí
Blažkov
Nový Hrádek
Vysokov AJKO
Nahořany

čas
28,85
29,79
30,45
30,48
32,02
32,74
33,28
33,62
37,08
41,04
43,06
46,90
47,76
50,50
D
D

body
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
0
0

čas

body
15
14
13
12
11
10
9

Společenská kronika
červenec - září 2007
Naši nejstarší občané oslavili narozeniny:
Jirman František
Hartmanová Marie
Remeš Josef
Pružinová Jaroslava
Hánl Josef
Augustová Anna
Marková Božena
Trávníček Miroslav
Černá Olga
Kozlová Marta
Hartman Antonín
Drašnarová Marie
Škoda Josef
Přibyl Jiří
Menclová Marie
Kopecký Mojmír

Mikulášův kopec 229
A. Kopeckého 155
Rzy 3
Sokolská 42
Rokolská 123
Hradní 70
Hradní 65
K Javůrku 315
Klainova 30
Náchodská 59
A. Kopeckého 155
Náměstí 5
Náměstí 36
K Javůrku 311
Klainova 30
Náměstí 1

76 let
71 let
70 let
81 let
75 let
84 let
73 let
78 let
78 let
75 let
75 let
79 let
94 let
70 let
77 let
81 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, dostatek životního elánu a optimismu
a ještě hodně spokojených a šťastných let v naší obci.
Noví občánci:

Sbor dobrovolných hasičů

Agáta Hlaváčková
Marcela Ježková
Šťastným rodičům blahopřejeme.

Zemřela:
Růžena Novotná
Vzpomínáme...
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Ambrozia Hradec Králové

KINO NOVÝ HRÁDEK

uvádí

existenciální dvojpředstavení

ŘÍJEN 2007

STŘEDA 3.10. S M R T O N O S N Á P A S T 4
v 18,30 hod
Bruce Willis je zpátky ve své nejlepší roli…
Čtvrté pokračování mimořádně úspěšné série s Brucem Willisem jako nekompromisním protivníkem teroristů všeho druhu a všech národností, slibuje klasickou akční podívanou. V záplavě všech nejmodernějších trikových filmů tak nabízí hrdinu ze staré
školy, ale i klasické automobilové honičky, detonace, pořádně záporného hrdinu a střet
počítačového světa se zdravým selským rozumem.
Prostě film, který rozhodně musíte vidět.
Vstupné: 50,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

J. P. Sartre:
S vyloučením veřejnosti
B. Vian:
Mravenci
KINO Nový Hrádek 27.9.2007 v 19:00 hodin

STŘEDA 10.10. D I V O K É V L N Y
v 16,30 hod
Film Divoké vlny je animovanou akční podívanou, která nahlíží do zákulisí vzrušujícího světa závodního surfování. Když břeh omyla první vlna, už tu byl první surfař. Stačilo kousek naplaveného dřeva nebo ledová kra a mohli jste jet. A bavilo je to kámo,
fakt je to bavilo…
Vstupné: 50,- Kč
Film v českém dabingu pro lidičky od 1 do 100 let
STŘEDA 17.10. FANTASTICKÁ ČTYŘKA A SILVER SURFER
v 16,30 hod
Připravte se na další fantastické dobrodružství…
Ve filmu čeká čtveřici superhrdinů dosud nejtěžší protivník – tajemný posel Silver
Surfer, který přiletěl z hlubin vesmíru, aby naši planetu připravil na její zánik. Je na
naší čtveřici, aby jeho plány zvrátila. Dobrodružství na každém kroku na Vás čeká ve
filmu USA, který je uváděn v českém znění.
Vstupné: 50,- Kč
Mládeži a nejen jí přístupný

Maketa hradu Frymburk od Jarmily Haldové

Frymburské ozvěny
čtvrtletní zpravodaj Městyse 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

•
•
•
•

•
•

Z příspěvků sestavili Ing. Jiří Hlaváček a Mgr. Hana Hlaváčková
stálí dopisovatelé: Anna Marková, Zdeněk Drašnar, Ing. Pavel Sobotka, Petra Přibylová, Jiří Hlaváček, Lidmila Martinková, Jana Šotolová
příspěvky prosíme zasílejte nejlépe mailem: jirka.hla@tiscali.cz
Nevyžádané příspěvky se nevracejí
Tisk: Daniel Wolf, Vrchoviny, náklad: 200 výtisků. Číslo vyšlo 24.9.2007
Příští číslo vyjde pravděpodobně v prosinci 2007, uzávěrka bude 10.12.2007
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STŘEDA 30.10. H V Ě Z D N Ý P R A C H
v 17,30 hod
Příběh, který stvořila sama fantazie…
Měsíc po republikové premiéře uvádíme širokoúhlý pohádkový příběh, kterému se
přezdívá Nekonečný příběh 21 století. Hvězdné herecké obsazení nám slibuje báječnou
podívanou určenou pro větší děti a hlavně také pro dospělé, kteří nikdy nepřestali být
dětmi.
Vstupné: 50,- Kč
Mládeži přístupný
Připravujeme: Medvídek, Ratatouille, Gympl, Příběh zrození
Pokladna kina otevřena 1 hodinu před začátkem představení. (tel. 606 918 827)
Program naleznete také na www.novy-hradek.cz/kino.php
V ceně vstupného na jednotlivá představení je připočítán příplatek 1,- Kč dle zákona ČNR č. 241/92 Sb.
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