Nebyl stříbrný smrk posledním varováním?
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V posledních letech se stává, že se naší republikou přežene vítr, který za sebou
zanechává nebývale velké škody. Nejhorší ale je, že za sebou zanechává také
zmařené lidské životy, a to hlavně vinou spadlých stromů, nebo jejich částí.
Když po větším větru přicházím do náměstí, vždy se nejprve koukám na lípy u
kostela, zda ještě stojí. Ani ve snu by mě nenapadlo, že povětří, které bylo 1.
března 2008, nevydrží tak statný a zdravý smrk, jakým ten v parku byl. Pravděpodobně doplatil na to, že není opadavý a velká plocha s jehličím se mu stala
osudnou. Lípami u kostela se nyní vítr naštěstí jen prohnal, ale jak by to dopadlo, kdyby na těchto stromech byla silná vrstva těžkého mokrého sněhu nebo
kdyby podobný vichr přišel v létě, až na nich bude listí? Po zkušenosti
z loňského července, kdy se vítr opřel do smrku u Burketova mostu a do lípy
v Hradní ulici a oba stromy nápor nevydržely se přikláním k názoru, že se asi
již dál riskovat nedá. Běh času nelze zastavit a jako stárnou lidé, stárnou i stromy. Ze znaleckého posudku, který jsme si nechali zpracovat, vyplývá, že ty
největší stromy u kostela už mají své nejlepší roky dávno za sebou. Zatím naštěstí nedošlo nikdy k žádné škodě ani na majetku, ale jak to dopadne příště?
Na posledních dvou jednáních zastupitelstva se vždy o lípách mluvilo a myslel
jsem si a doporučoval jsem počkat s nějakým řešením do podzimu, kdy by mělo
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být odstraněno vrchní vedení do Bukovce, které jakoukoliv práci znesnadňuje.
Po zprávách v televizi, kdy jsme byli seznámeni s tím, že zlomená větev usmrtila jedenáctiletou holčičku a po shlédnutí lip u kostela jsem nabyl přesvědčení,
že je řešení jen jediné. Nerad bych spolu s ostatními členy zastupitelstva městyse nesl po nějaké tragédii spoluzodpovědnost (byť třeba jen morální) za to, že
se kvůli naší nerozhodnosti a z toho plynoucí nečinnosti někomu něco stalo.
Budu proto doporučovat všechny tři největší stromy u kostela pokácet a nahradit je novými.
Vladimír Říha, starosta

Vážení spoluobčané, chataři, chalupáři
Všichni víme, jak je práce dobrovolných hasičů záslužná a nenahraditelná.
Aby jejich případný zásah byl co nejrychlejší a nejúčinnější, musí být technické
vybavení sboru co nejlepší. Současná automobilová stříkačka je více jak 30 let
stará a její provozuschopnost stojí mnoho úsilí nejen hasičů, ale i opravářů,
kteří těžko shánějí náhradní díly. Nákup nové automobilové stříkačky je finančně náročný. Bez dotace bychom nebyli schopni nákup realizovat. Proto
jsme se zapojili do projektu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajské
sdružení hasičů Královéhradeckého kraje se sídlem v Trutnově pod názvem
„Vybavení hasičských sborů Královéhradeckého kraje“ v rámci „Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko v letech 2007 –
2013“. V rámci tohoto programu může Městys Nový Hrádek pro Sbor dobrovolných hasičů získat novou automobilovou stříkačku za finanční spoluúčasti
ve výši 10 % kupní ceny, což představuje cca 600 000,- Kč. Již v letošním roce
musíme uhradit 300 000,- Kč. Tato výjimečná šance se již nebude opakovat.
Pro rozpočet městyse je to velká zátěž. Sbor dobrovolných hasičů přispěje ze
svých prostředků částkou 100 000,- Kč. Členové sboru spolu s Městysem Nový
Hrádek oslovují podniky, podnikatele i občany se žádostí o jakýkoliv finanční
dar, který bude použit na pokrytí finanční spoluúčasti v projektu .
Pokud chcete přispět na dobrou věc, která může ochránit majetek i životy
nás všech, rádi na Úřadu městyse Nový Hrádek přivítáme každého dárce. Na
výši daru vystavíme potvrzení, na žádost sepíšeme Darovací smlouvu.

Krátce...

"

• 6. a 7. prosince 2007 proběhlo na základě vítězství našeho městyse v soutěži
Čistá obec (pro rok 2006) zaměřené na třídění odpadu, v Novém Hrádku a
v Broumově natáčení České televize. ČT 2 vysílala reportáž 26. ledna 2008
v pořadu Náš venkov.
• 7. a 8. prosince se uskutečnil sběr šatstva a dalších potřeb pro Charitu
• 12. prosince připravili žáci ZŠ v dopoledních hodinách především pro seniory
Adventní chvilku pohody a klidu. Velmi dojemné vystoupení všechny přítomné potěšilo.
• 14. prosince se konal v místním kině Vánoční koncert Dechové harmonie
Náchod pod vedením p. Vlčka.
• 16. prosince se konala v kině Vánoční besídka mateřské školy spojená
s malým divadelním představením dětí nazvaném V Betlémě není místo.

Děkujeme za pochopení a Vaši případnou podporu.
Městys Nový Hrádek a Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrádek
Betlém dětí z mateřské školy v kostele
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• 5. ledna uspořádala TJ Sokol Sokolský bál s hudbou MAXI BEND. S dobrou
společenskou úrovní bylo spokojeno asi 170 účastníků.
• 19. ledna přilákal tanečníky do sokolovny Myslivecký bál. Hrála hudba Elastic pro více než 200 tanečníků. Bohatá tombola obsahovala mj. myslivecké
trofeje z honů – bažanty, kachny i divočáka.
• 21. ledna ve věku 85 let zemřel filmový a televizní režisér Jiří Sequens.
Natočil např. film Atentát, Hříšné lidi města pražského, Třicet případů majora
Zemana, aj.
• 24. ledna se stal Tomáš Verner v Záhřebu mistrem Evropy v krasobruslení.
• 29. ledna vysílala ČT 1 debatu dvou rovnocenných kandidátů na prezidenta ČR Václava Klause a Jana Švejnara ze senátorského klubu ČSSD.
• 2. února uspořádali místní hasiči Hasičský bál s hudbou HEKTOR. Domácí
kuchyně, bohatá tombola i předtančení obohatilo zážitky asi 200 přítomných.
• 16. února se uskutečnil tradiční lyžařský přechod Orlických hor na běžkách. Mezi Masarykovou chatou a bunkrem Hanička pochodovalo 21 lidí.
Betlém dětí základní školy v kostele
• 21. prosince vstoupila naše republika spolu s dalšími 8 státy do schengenského prostoru bez vnitřních hraničních kontrol.
• 21. prosince zemřela ve věku 69 let oblíbená herečka a skvělá filmová dabérka (např. Annie Girardott) Věra Galatíková.
• 26. prosince uspořádala TJ Sokol Vánoční zábavu s hudbou ImrVere.
• 27. prosince podlehl zákeřné nemoci skromný zpěvák Karel Černoch.
• 27. prosince byla v Pákistánu při sebevražedném atentátu zavražděna opoziční politička Bénazir Bhuttová (54 r.).
• 28. prosince se konala v pohostinství Na Kovárně valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů, na které hasiči zhodnotili činnost v roce 2007.
• 29. prosince se v sokolovně uskutečnila předsilvestrovská zábava s hudbou
Pro radost. Obě vánoční zábavy byly hojně navštíveny.
• 1. ledna 2008 začala platit reforma veřejných financí. Dopad měla na
všechny občany v sociální oblasti, správní agendě, cestování, poštovném, televizním poplatku a především ve zdravotnictví. Např. známka na dopis stojí 10
Kč, televize ročně 135 Kč, návštěva lékaře 30 Kč, jedna položka na receptu 30
Kč, lékařská pohotovost 90 Kč, jeden den v nemocnici 60 Kč, první 3 dny nemoci pro pojištěnce jsou zdarma, aj. Roční limit poplatků ve zdravotnictví je
5000 Kč.
• 5. ledna obcházeli „tři králové“ domácnosti při humanitární Tříkrálové sbírce 2008 a dárcům pěkně zazpívali.
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Část lyžařské výpravy šťastně v cíli na Haničce
• 15. února byl těsnou většinou při druhé volbě a ve 3. kole na dalších 5 let
zvolen prezidentem republiky stávající prezident Václav Klaus. Kandidáti
byli 3 – kromě Václava Klause i Jan Švejnar a Jana Bobošíková. Obě volby
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mohli občané sledovat v přímém televizním přenosu. 7. března složil Václav
Klaus prezidentský slib na pětileté funkční období.
• 17. února vyhlásila jednostranně srbská provincie Kosovo svou nezávislost.
Srbové se proti osamostatnění Kosova bouří.
• 19. února se nemocný kubánský prezident Fidel Castro vzdal své funkce ve
prospěch svého bratra Raula. V čele Kuby stál skoro 50 let (od roku 1959).
• od 23. února mají občané možnost využít zpětný odběr použitých suchých
baterií do boxů v obou prodejnách potravin, na úřadu městyse a v základní
škole.
• 23. února se konal 8. ples rodičů a přátel škol. Opět měl vysokou společenskou úroveň, pěkné předtančení a bohatou tombolu. Výzdoba byla „samé srdíčko“ v duchu svátku sv. Valentýna. Hrála hudba Errori.
• 24. února uspořádala TJ Sokol Karneval pro děti oblíbený dětmi i dospělými. Při reprodukované hudbě se pěkně pobavilo asi 80 maskovaných dětí a
přihlíželo asi 150 dospělých.
• 25. února na schůzi Zastupitelstva Městyse Nový Hrádek starosta zhodnotil uplynulý rok 2007 a zastupitelstvo schválilo složení kauce na zakoupení
nové cisterny pro hasiče.
• 1. března vichřice Emma zasáhla i naši obec. Pokácela řadu stromů v okolí a
také smrk na náměstí. 4 hodiny nešel elektrický proud.
• 2. března byl zvolen ruským prezidentem Dmitrij Medveděv.
• 3. března se konala Valná hromada TJ Sokol. Starosta ing. Jeroným Holý a
vedoucí oddílů zhodnotili práci v uplynulém roce. Imricha Chrenka nahradil ve
funkci místostarosty Sokola Jiří Hlaváček. V důsledku zimy ještě teplejší než
byla ta předchozí byl lyžařský vlek pro veřejnost v provozu pouze 3 dny
v listopadu. Finanční situace jednoty se ještě více ztížila. Budova sokolovny,
která slouží všem složkám v obci i občanům, si žádá rozsáhlou opravu. Udržení lyžování v naší nadmořské výšce by pomohlo pořízení zasněžovací aparatury.
• 9. března náš městys navštívila skupina 22 členů Klubu českých turistů
z Nového Města nad Metují. Při krátké procházce projevili opravdový zájem o
historii Nového Hrádku a rádi zalistovali kronikami.
• 10. března zemřel ve věku 88 let noblesní herec a vynikající divadelní pedagog Radovan Lukavský.
• 10. března se vloupali zloději do větrných elektráren na Šibeníku a odcizili
elektrické kabely. O krádeži informovala i televize Nova.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Edgar A. Poe: Tajemství šťastného života spočívá v tom, s jakou elegancí dokážeme přijmout změnu.
Anna Marková
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ v roce 2007
Vážení spoluobčané, chataři a chalupáři,
úřad městyse opět děkuje všem těm, kteří se zapojili do třídění odpadů. 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 také 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 snižují. Proto můžete bezplatně odkládat do kontejnerů směsný plast, sklo, železo a
v neposlední řadě i odevzdat nebezpečný odpad. Za odvoz plastů z kontejnerů i
za odvoz skla musí městys zaplatit. Náklady pokryje odměna od společnosti
EKO-KOM a.s. Za odvoz pytlů s PET lahvemi a nápojovými kartony neplatíme
nic a ještě dostaneme zdarma pytle na třídění. Díky všem a hlavně dětem, které
svým nadšením strhnou k důslednému třídění i dospělé. Mnozí z Vás již přišli
na to, že vytříděním všech recyklovatelných složek jim odpadu, který odkládají
do popelnice, mnoho nezbývá a četnost jejich odvozu se snižuje.
Pokud si nevíte rady, kam s neurčitým druhem odpadu, velice ochotně Vám
poradí pracovnice Úřadu městyse na Novém Hrádku.
Pro zajímavost uvádíme množství vytříděného odpadu v roce 2007:
Směsný plast z kontejnerů:
PET lahve:
Nápojový karton:
Papír:
Sklo:
Kov:

4 804 kg
4 109 kg, což je 2 274 pytlů
876 kg, což je 570 pytlů
28 270 kg
14 100 kg
19 420 kg

Všem děkujeme.
Co se skrývá pod názvem EKO-KOM?
EKO-KOM a.s. je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené
plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem. To znamená, že společnost EKO-KOM, a.s. fyzicky nenakládá
s obalovým odpadem, ale podílí se zejména na financování nákladů spojených se
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sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu. Obce na základě
Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů získávají nárok na
odměnu. Odměna se vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního hlášení
obce o množství a druzích a způsobech nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. Výše odměny je závislá zejména na množství vytříděných
odpadů a její výše roste spolu s účinností systému sběru. Odměna pomáhá snižovat náklady obcí na odpadové hospodářství.
Květostava Špreňarová

Cvičná stěna se prozatím nebude realizovat. Sociální zařízení WC, šatny,
umývárny budou k dispozici ve školní budově (po dohodě). Pro veřejnost bude
hřiště přístupné v odpoledních hodinách po skončení školní výuky cca po 15.
hod., v sobotu, v neděli a o prázdninách celodenně. Doba určená pro veřejnost
bude minimálně 5 hodin denně ve všední dny a 10 hod. denně o víkendech.
Jiří Hlaváček

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST
U ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÝ HRÁDEK
Stavební úpravy jsou prováděny v místě stávajícího hřiště u budovy základní školy v Náchodské ulici. Hřiště je opatřené 5m vysokým oplocením z
drátěné svařované sítě. Na plochu je zajištěn bezbariérový přístup vraty a dále
vrátky se schodištěm. Povrch horní plochy hřiště bude upraven podle dostupných finančních prostředků. Ostatní plochy budou zatravněny.
Řešení plochy hřiště je patrné na přiložené dispozici. Je navrženo se záměrem maximální možné variability pro školní výchovu a rekreační sport ve venkovské zástavbě. Dispozičně vyhovuje předpisům pro danou činnost. Neklade
si za cíl provozování regulérní závodní činnosti (pro tuto činnost může sloužit
jako hřiště tréninkové - lyžování, volejbal apod.).
Hřiště je určeno pro školní tělesnou výchovu, družinu, školní kroužky a oddíly a také pro volnočasové aktivity a veřejnost, to znamená pro rekreační a
sportovní vyžití žáků i obyvatel Městyse Nového Hrádku a okolních obcí např.
Borová, Česká Čermná, Bohdašín, Sněžné, Mezilesí.
Charakteristika činnosti na sportovišti :
1) Výuka míčových sportů: volejbal, basketbal, kopaná, házená, přehazovaná, vybíjená
2) Rozvoj atletických dovedností: běžecká abeceda, skok daleký, skok
vysoký, vrh koulí, krátké běhy, nácvik nízkých startů, nácvik běhu přes překážky.
3) Pohybové hry a další aktivity: tenis, badminton, stolní tenis, ringo, základy softbalu, štafetové hry a další pohybové hry zaměřené na rozvoj rychlosti,
obratnosti, síly a vytrvalost.
4) Školní sportovní kroužky: volejbal, basketbal, atletický oddíl, kopaná,
tenis apod. dle zájmu žáků.
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Sbor dobrovolných hasičů v Novém Hrádku oznamuje, že

v úterý dne 8. dubna 2008 od 16.00 hodin
bude proveden sběr železného šrotu.
Sběr můžete připravit před svá obydlí.

Vážení spoluobčané,
máte další možnost třídění odpadů – jedná se o zpětný odběr použitých
baterií. Předmětem zpětného odběru jsou veškeré „suché“ baterie nebo
akumulátory bez ohledu na typ nebo značku. Přijímány jsou tzv. knoflíkové baterie, monočlánky, tužkové, ploché i 9V baterie, akumulátory
z mobilních telefonů, notebooků nebo ručního nářadí do hmotnosti 1 kg.
Nelze přijímat tzv „mokré“ akumulátory (autobaterie), ty jsou odebírány
při svozu nebezp. odpadu.Boxy na odkládání baterií naleznete v prodejně
Konzum Josef Švorc, Potraviny Petr Grim, na Úřadu městyse Nový Hrádek a také v základní škole .

Soutěž obcí v rámci Programu obnovy venkova je známa jako „Vesnice
roku“. Cílem soutěže je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a
občanů, kteří se snaží zvelebovat svůj domov, rozvíjet místní tradice, zapojovat
se do společenského života ve své obci a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.
Aby se soutěže mohla zúčastnit malá města a městyse, bylo navrženo změnit název soutěže na obecný název „Obec roku“. Ke změně názvu byla vedena
rozsáhlá diskuze. Nakonec nebylo doporučeno měnit název soutěže, ale její
pravidla. Venkov charakterizují především vesnice a soutěž „Vesnice roku“ má
již mnohaletou tradici a název soutěže se již vžil. Mohou se tedy přihlásit
všechny obce, města a městyse venkovského charakteru, u kterých počet obyvatel nepřesáhne počet obyvatel největší obce v České republice bez statutu
města a městyse. Největší obcí jsou Petrovice u Karviné s 5 211 obyvateli.
Městys Nový Hrádek se do soutěže „Vesnice roku“ poprvé přihlásil v roce
2006 a získal Modrou stuhu za společenský život v obci. Toto ocenění bylo
spojeno s finanční odměnou 400 000,- Kč. V roce 2007 jsme jako městys byli
ze soutěže vyřazeni, ale bojovali jsme za změnu pravidel soutěže. Proto jsme
uvítali rozhodnutí, že se do „Vesnice roku 2008“ mohou přihlásit malá města a
městyse. Práce na přihlášce do soutěže jsou v plném proudu. Budeme se snažit
uspět i v tomto roce.
Jiří Hlaváček

ZPRÁVA NÁČELNICE T. J. SOKOL NOVÝ HRÁDEK
ZA ROK 2007

Neodhazujte vysloužilé baterie do popelnice, ničí přírodu !
Za pochopení všem děkuje Městys Nový Hrádek

Program obnovy venkova
Existence a realizace Programu rozvoje venkova České republiky přispívá
k dosažení cílů stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkovského prostoru ČR. Program podporuje ekonomické aktivity ve venkovském
prostoru s cílem rozvíjet podnikání, nová pracovní místa a posílit sounáležitost
obyvatel na venkově.
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Mohu Vás informovat o všestrannosti, kam se zařazuje cvičení pro rodiče a
děti, které navštěvovalo pod vedením Veroniky Bohadlové a Petry Knoulichové patnáct párů a někdy i více. Děvčata žákovského věku zaměřená na aerobic
vedla ve školní tělocvičně Markéta Vaňková a následně od nového školního
roku Aneta Rázlová. Další cvičení děvčat v sokolovně jsem vedla já
s pomahatelkami Martinou Hladíkovou a Adrianou Růžičkovou, kde jsme se
zaměřovali na gymnastické prvky, cvičení na nářadí, hry. O chlapce od 1. - 4.
třídy se zaměřením na fotbal se staral ing.Pavel Sobotka a pomáhal Stanislav
Drašnar. Protože byli již oba hodně zaneprázdněni a nemohli se chlapcům věnovat, sehnali jsme klukům náhradu Pavla Ruffera a ing. Pavla Bachuru. Další
složky, které pravidelně cvičily a pěstovaly rekreační sport jsou ženy, které
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jednou týdně navštěvovaly hodinu kondičního cvičení a hodinu aerobiku. Jejich
cvičitelka je Markéta Vaňková, případně zastupovaly nové cvičitelky Jana Balcarová a Aneta Rázlová. Já jsem vedla cvičení zdravotní jednou týdně ve školní
tělocvičně, které navštěvovaly jen ženy. MUDr. Jaroslava Pružinová vedla cvičení pro starší cvičence, věrnou gardu. Smíšená složka rekreační volejbal, kterou provozovaly ženy a muži měl na starosti Petr Bohadlo a od září Miloš Langr. Trochu specifická skupinka mládeže, o kterou se starala Markéta Řeháková,
byly dva páry tanečníků zaměřených na latinsko-americké a standardní tance.
Překvapovaly nás a těšily vždy na předtančeních na hrádovských bálech. Další
skupinkou je mládež, která pravidelně navštěvovala malou posilovnu, za kterou
zodpovídal Bohouš Petr mladší.
Prostor sokolovny byl využíván školou s žáky pro školní tělocvik během
dopoledních a odpoledních hodin. Pozdější odpolední a večerní čas byla sokolovna také plně využívána.
Děvčata Jana Balcarová a Aneta Rázlová absolvovala školení třetí třídy
v Praze se specializací aerobic, ženy Veronika Bohadlová a Marcela Volfová
školení třetí třídy v Náchodě se zaměřením na všestrannost. Aby si tuto třídu
udržely, je nutné, aby absolvovaly doškolovací semináře, které odpovídají šesti
hodinám ročně. Mluvím o tom proto, že by bylo dobré, aby cvičenci a veřejnost
věděla, že je možné získávat si vědomosti a odbornosti v oblasti sportu a tělovýchovy. A také, že všichni tuto práci a čas nám věnují bez nároku na finanční
odměnu. Jediná odměna je již druhou sezonu permanentní jízdenka na náš
lyžařský vlek, za podmínek, že dosáhnou kvalifikaci cvičitele třetí třídy a vedou
oddíl nebo skupinu cvičenců. Zatím si tuto odměnu nemohli vybrat.
Organizujeme nebo se podílíme na organizování brigád, společenských akcí, sportovních soutěží a akcí pro širokou veřejnost. Vybavili jsme se koupí
malé trampolínky na větší zátěž (pro větší děti) z grantu Sokola na vybavení
tělocvičným nářadím, i když vždy řešíme problém prostoru, kam nářadí ukládat.
Chtěla bych poděkovat všem cvičitelům za jejich práci a čas, který nám nabízí a věnují. Ing. Pavlu Sobotkovi a Standovi Drašarovi, kteří byli ochotni vést
k fotbalu a všestrannosti malé kluky i když nesoutěžně. Vlastně byli po dlouhé
době první ochotní po éře házené vůbec vést klukovskou složku. Také chci
poděkovat Ing. Toníkovi Machovi, že nám ze staré skříně na půllitry vyrobil
funkční krásnou skříň na cvičební náčiní. Stojí před dámským WC.
Chci uvést další zajímavé počty. Mluvíme o tom, kolik nás je členů. Dospělých mužů a žen je 172. Žactva a dorostu 109. Podle oddílových příspěvků je
sportujících dospělých 71 a žactva a dorostu 83. Ostatních 127 členů je přispívajících a za to jim velice děkujeme, že na nás přispívají členskými příspěvky a
dotují nás touto charitativní částkou z přesvědčení. Někteří z nich i tak přispívají svou prací, aniž by brali odměnu nebo čerpali hodinami cvičení. Další cvičící
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nejsou členy, ale přispívají zvýšenými oddílovými příspěvky. Rádi bychom je
získali jako členy, protože by nám mohli být platní svojí pracovní činností,
nápady. Na každého člena dostáváme dotace ze župy. Další díl dotací je na
činnost. Ne na cvičení si a sportování si, ale účast v soutěžích, pořádání soutěží,
pořádání akcí pro děti, pobyty v přírodě, tábory, výlety, výstavy, účast na všesokolských sletech. Přesto je pohyb pro děti i dospělé velice prospěšný, když
většina lékařů a dietologů nás přesvědčuje „ pohyb, pohyb, pohyb“.
Takže sportujme, ale musíme mít kde, milí hrádouští. A ta naše sokolovna
nás k tomu vybízí, abychom se malí i ti v pokročilém věku měli kde scházet.
náčelnice Martinková Lidmila
Nový Hrádek 3. března 2008

Valná hromada T. J. Sokol Nový Hrádek 3.3.2008
- zpráva starosty
Vítám všechny zúčastněné opět po roce na naší valné hromadě a to jak
členy naší Tělocvičné jednoty Sokol, tak i zástupce ostatních složek a
organizací, zejména Úřadu městyse a Základní školy. Dnes se výjimečně
scházíme v místní restauraci, neboť výborovna v sokolovně není dočasně
vhodná k pořádání schůzí.
Úvodem mi dovolte představit vám nového kandidáta na post místostarosty,
pana Jiřího Hlaváčka, který v této funkci vystřídá pana Imricha Chrenka a jehož
volba bude součástí programu dnešní valné hromady. Zároveň děkuji panu
Chrenkovi za práci ve výboru a velmi vítám, že dle svých možností nás dále
podporuje.
Nyní k nejdůležitějším událostem z mého pohledu za rok 2007.
Začnu Sokolským bálem, jehož oblíbenost doložená návštěvností k naší
radosti rok od roku stoupá, v minulém roce bylo 156 platících. Po Školském
plese pak ing. Jana Šinkorová pro asi 170 zúčastněných zorganizovala Dětský
karneval.
21. dubna se uskutečnila nebývale velká a co se týká odvedené práce také
úspěšná jarní brigáda, při které došlo k vyklizení některých prostor v
sokolovně, likvidaci starých nepotřebných věcí a úklidu v okolí.
12. května jsme pak uspořádali pod vedením pana Pavla Bohadla, tradiční
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Hrádouskou vařečku. Tentokrát zaštítil ve větší míře než obvykle tuto akci
místní Úřad městyse, a to jak organizačně, tak i finančně. Z iniciativy zejména
pana Zdeňka Drašnara byla získána statisícová finanční dotace z fondu EU.
Prostředky z ní byly použity jednak na organizační zajištění a na nákup
dlouhodobého majetku, jako je např. zvuková aparatura, která je k dispozici i
ostatním složkám v obci, várnice, které může využívat škola a samozřejmě také
různé sportovní náčiní, vše v hodnotě několika desítek tisíc Kč. Pochodu se
zúčastnil i plný autobus převážně mladých lidí z polské Bystrzyce Klodzké. Za
účasti dvou družstev z Polska a tří z Nového Hrádku byl sehrán v odpoledních
hodinách za účasti desítek přihlížejících volejbalový turnaj. Celkem se akce
zúčastnilo 855 lidí, takže jednoznačný úspěch. Na letošní rok máme zažádáno o
dotaci na Vařečku ve výši cca 25.000 Kč od Královéhradeckého kraje.
Dále jsme 22. září v okolí hradu Frymburku uspořádali župní přebor v
přespolním běhu, jehož se zúčastnilo 66 závodníků. Další akce zmíní vedoucí
jednotlivých složek. Tolik z mé strany ke sportovní oblasti naší činnosti.
Nyní k hlavním problémům, se kterými jsme se v minulém roce potýkali a
nástinu problémů budoucích. Jednak nás trápí z hlediska lyžování už druhá
mizerná zima a ruku v ruce s ní menší přísun financí z provozu lyžařského
vleku. Již druhým rokem je lyžařský vlek ztrátový, což nám dost komplikuje
situaci. Na druhou stranu se nám podařilo získat v loňském roce 10.000,- a v
letošním 100.000,- Kč z obecního rozpočtu, které byly resp. budou použity na
opravu střechy sokolovny. Celkový rozpočet na opravu a nutnou údržbu střechy
je 408.000,- Kč, takže pravděpodobně budeme muset práce rozložit do více let
nebo někde sehnat další finance.
Dále máme nebo v průběhu tohoto měsíce budeme mít k dispozici projekty
jednak na rekonstrukci sociálních zařízení, na vybudování únikového východu,
který je nutný při pořádání společenských akcí, v zadní části sokolovny a v
neposlední řadě na opravu hlavního venkovního schodiště. Prostředky na tyto
úpravy budeme čerpat jednak z fondů naší sokolské Župy, sídlící v Náchodě a
dále se pokusíme oslovit různé organizace, které podobné akce spolufinancují.
Do budoucna pak chceme prioritně řešit zateplení a změnit způsob vytápění
sokolovny s použitím moderních ekologických technologií.
V minulém roce se z bytu v sokolovně odstěhoval dosavadní správce pan
Jan Raule. Věděli jsme, kolik pro nás odvádí práce, mnohdy nezištně dělá
mnoho i nad rámec svých povinností nebo zdarma, což jeho odchodem z funkce
ještě více vyplulo na povrch. Za jeho práci a přínos mu na tomto místě děkuji
jménem celé naší jednoty. Bohužel ve stejném období onemocněl kotelník pan
Směšný, porouchalo se čidlo čerpadla kotle, ucpaly se odpady, prostě na nás
spadlo mnoho problémů najednou. Z toho důvodu jsme třeba nebyli schopni
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vytápět pravidelně sokolovnu, což kromě cvičících postihlo hlavně školu, které
objekt přes zimu poskytujeme k hodinám tělocviku. Změny v této oblasti,
zejména nárůst práce spojené s úklidem po akcích, pocítily i ostatní organizace,
kterým pronajímáme objekt k pořádání zábav a plesů. Naštěstí pan Raule byl a
je ochoten nám dále alespoň v omezené míře poskytovat své služby, takže
přechod nebyl tak bolestivý, za což mu rovněž patří naše díky.
V minulém týdnu se sešly dvě žádosti o převzetí funkce správce sokolovny,
které posuzujeme.
Protože nechceme nechat sokolovnu
chátrat ale ani doplácet na její provoz víc než
je nutné, jsme nuceni novými cestami získávat
alespoň nějaké finance. Proto chceme změnit
systém oddílových příspěvků a razantně
zvýhodnit členy Sokola na úkor nečlenů. Je to
z toho důvodu, že na každého člena jednak čerpáme dotace ze župy a jednak
můžeme člena lépe oslovit a žádat o pomoc při pořádání různých akcí, ať už
výdělečných nebo nevýdělečných. Než tuto věc rozhodneme, předložíme ji za
pár chvil k diskuzi a budeme rádi za jakékoliv vaše náměty nebo připomínky.
Na závěr nemohu nezmínit ještě jednu, naprosto zásadní, věc související s
projekty, získáváním dotací atd. Všichni jak jsme tady pracujeme dobrovolně
bez nároku na odměnu a tak to bude i nadále. Z vlastní zkušenosti musím říci,
že největší problém je po náročném pracovním dnu nebo týdnu ještě ze sebe
dostat nějakou energii na sokolské záležitosti. V dnešní době je agenda okolo
dotací a stavebních projektů natolik náročná, že si jednoduše nedovedu
představit, že bychom to mohli za stávající konstelace, tj. při zaměstnání a po
večerech zvládnout. Proto se obracím také na vás, zde přítomné. Budeme
vděčni za jakékoliv nápady nebo zkušenosti v této oblasti, za jakoukoliv
informaci, kontakt nebo pomoc.
Doufám, že jsem vás seznámil s hlavními událostmi a podstatnou částí
problematiky v naší organizaci. Věříme a síly čerpáme z toho, že vše děláme ku
prospěchu Nového Hrádku a jeho okolí, ku prospěchu našich potomků a nás
všech.
Za Tělocvičnou jednotu Nový Hrádek starosta Jeronym Holý ml.
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Činnost SDH v Novém Hrádku v roce 2007
K 28.12.2007 tvoří členská základna Sboru dobrovolných hasičů 84 členů.
Jako každoročně i v roce 2007 se sbor snažil udržovat a zvelebovat vše, co
bylo v letech minulých vybudováno. Zmiňme pravidelné sečení hřiště, nově
vyrobené branky na fotbal k využití na hasičském hřišti, rekonstrukce laviček a
stolů a v neposlední řadě spoustu času bylo věnováno technice a ostatnímu
zabezpečení sboru. Pravidelnou kontrolou prochází i naše fyzická i psychická
kondice. I v loňském roce jsme prošli na výbornou zkouškou na dýchací přístroje konané ve Velké Poříčí. Zdravotní prohlídky všech členů výjezdového družstva jsou samozřejmostí. Aplikační cvičení jsou na každoročním soupise, nebylo tornu jinak ani letos. Konalo se na Sendraži.
V časovém harmonogramu nechybí ani nejrůznější kurzy a školení. Zmiňme kurz strojníků, kurz na motorovou pilu, školení výjezdového družstva a další. Spoustu času je věnováno i práci s mládeží, při které naši členové pomáhají.
Zde bych rád připomněl návštěvu spojenou s ukázkami hasičské techniky na
dětském táboře v Kamenci. Naše kulturní a společenská činnost je založena na
tradici. V únoru pořádáme hasičský bál, potom následuje Velikonoční zábava,
začátkem léta pak již tradiční pouťové opékání selete a konec roku zakončíme
Mikulášskou zábavou. Podzimní čas jsme pak zpříjemnili pěknou akci na hasičském hřišti, a to dalším ročníkem PRIMATOR LIGY soutěže v požárním sportu.
Ráda bych vyzdvihla nově vzniklé družstvo žen NOVA, které nás všechny
svým bojovnictvím a krásným umístěním, ačkoli do seriálu soutěží nastoupilo
déle, velice překvapilo. K úspěchu všech družstev nemalou měrou přispěla
nová mašina pojmenovaná Magda.
V neposlední řadě nesmíme ani opomenout poděkování našim členkám u
příležitosti Dne matek a blahopřání k jubileím našich členů.
Zdůraznit bychom měli i naši spolupráci s úřadem městyse a místní základní školou. Jak víte, v půdních prostorách místní základní školy dochází ke
stavebním úpravám, při kterých jsme zajišťovali hasičský dozor v době, kdy
bylo prováděno sváření traverzové konstrukce. V současné době můžete sledovat dění našeho sboru i na internetových stránkách, které nám obnovil a
stará se o ně bratr Milan Holinka.
Na závěr dovolte poděkovat za přízeň, kterou
věnujete našemu sboru.
Do tohoto roku vše nejlepší.
Jednatel SDH Petra Přibylová
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ŽEN V SDH ZA ROK 2007
V našem sboru v letošním roce pracovalo 16 žen. Hlavní činností byl trénink a soutěžení v rámci soutěže „Primátor ligy“, kterou jsme letos pořádali u
nás již podruhé.
Za první družstvo‚ které se účastnilo všech sedmi soutěží, cvičila Martina
Suchánková, Žaneta Siegelová, Radka Beková, Markéta Řeháková, Martina
Marešová, Petra Přibylová, Miroslava Lantová a Šárka Lantová.
Druhé družstvo se zúčastnilo čtyř soutěží ve složení Olga Beková, Jarmila
Grimová, Lucie Trávníčková, Nikola Siegelová, Zuzana Rufferová a Lenka
Štolbová.
Obě družstva se opravdu činila a proto v celkovém pořadí ze všech patnácti
družstev se první družstvo umístilo na krásném druhém místě a šesté místo
obsadilo družstvo druhé i když cvičilo jen na čtyřech soutěžích. Obě družstva
obdržela poháry na vyhlášení,které se konalo letos v listopadu na Jestřebím.
Obě ženská družstva cvičila i na okrskové soutěži v Blažkově,kde se jim též
dařilo a obsadila druhé a třetí místo.
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Na Přibyslavi cvičilo jedno družstvo ve složení Olga Beková, Jarmila Grimová Žaneta Siegelová, Šárka Lantová a Martiny-Suchánková, Marešová a
Řeháková, tady nám uteklo prvenství jen o vlásek, skončily jsme tedy na druhém místě.
Další naše činnost spočívala v pomoci při hasičském bálu,velikonoční zábavě, pouťovém opékání, hasičské soutěži, ZPV na Mezilesím a Mikulášské
zábavě.
V zimním období se účastníme školení okrsku, školení a přezkoušení vedoucích mládeže a rozhodčích pro hru ,,PLAMEN“ a požárního sportu, školení
samaritánů, aktivu vedoucích mládeže a zimních soutěží pro mladé hasiče. Organizujeme Mikulášskou nadílku pro naše děti v hasičárně i tradičně po našem
městyse. Na jaře pomáháme při úklidu kovového odpadu‚ provádíme úklid v
klubovně, hrabeme naše cvičiště.
Závěrem chci poděkovat za práci všem našim ženám i těm‚ které nám pomáhají a nejsou vedené v našem sboru, protože bez nich by byla naše práce zas
o něco těžší.
Jarmila Grimová, SDH

Zpráva velitele SDH za rok 2007
V letošním roce bylo naše výjezdové družstvo vyzváno k devíti výjezdům.
1. ledna - spadlý strom přes silnici před obcí Bohdašín
6. ledna - požár chalupy v Olešnici na hranici s Polskem. V době našeho
příjezdu byl objekt celý v plamenech a proto bylo nezbytné použití dýchacích
přístrojů v kombinaci s proudy C. Naštěstí v objektu nebyly žádné osoby.
19. ledna - spadlé stromy na Novém Hrádku
24. března - spadlý strom v Rokoli
2. května - hořící suchá tráva na Šibeníku
29. května - požár v objektu Velosu na Dolech,kde došlo ke vzplanutí ve
vzduchotechnice. Vše se obešlo bez zranění.
21. června - spadlý strom přes silnici na Rokolském mostě.
26. června - spadlé stromy na cestě k Frymburku.
18. července - spadlý strom v Hradní ulici
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Každý by si měl uvědomit, že na vše, co se u sboru používá, musí být náležité proškolení. Proto 27. - 28. února se naši členové Bek Jiří, Suchánek Vladimír, Grim Jarmil a Štěpán Ivo zúčastnili školení na profesní způsobilost řidiče,
které je nezbytné pro řízení vozidla s majákem. Dne 11. dubna prošla naše
cisterna každoroční kontrolou STK a SME. Tato kontrola dopadla bez závad.
Zkouška na dýchací přístroje se koná každoročně a ne jinak tornu bylo i letos,
kdy jsme 21. května a 1. prosince tuto zkoušku provedli. Polygonem ve Velkém
Poříčí prošel každý, kdo má průkaz nositele dýchací techniky. Zkoušku lze
hodnotit jako náročnou‚ ale nezbytnou.
Naše výjezdové družstvo má k dnešnímu dni 19 členů. Jmenovitě jsou to:
Bek Jiří, Suchánek Vladimír, Grim Milan, Grim Petr, Rázl Jaroslav, Stěpán lvo,
Bek David, Ruffer Petr, Bek Aleš, Špreňar Jaroslav st., Špreňar Jaroslav ml.,
Drašnar Josef, Grim Jarmil, Grim Milan ml.‚ Klein Petr, Lanta Radomír, Hloušek
Václav, Holinka Milan, Štěpán Radim. Všichni členové výjezdového družstva
prošli zdravotní prohlídkou,která je nezbytná pro členství ve výjezdovém družstvu. Školení okrsku Mezilesí se konala v hasičské zbrojnici na Jestřebí. Tato
školení proběhla dvě‚ kde nám kolegové z HZS Náchod přednesli základní
věci, které by měl vědět každý člen výjezdového družstva. Strojníci a velitelé si
svoji odbornost každoročně obnovují na školeních ve Velkém Poříčí.
Dne 9.června se konala okrsková soutěž v Blažkově, kde se provedl útok
dle pořadové přípravy. Tento způsob útoku není tolik atraktivní, ale pro hasiče
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velice prospěšný. V tomto roce se naše družstva zúčastnila celého seriálu Náchodské Primátor Ligy v požárním sportu. Pro tento rok bylo potřeba stmelit
kolektiv. Chodit trénovat, připravovat se na závody jak technicky tak i psychicky. Myslím, že letošní sezóna ukázala - a hlavně její druhá polovina - že spojení naší píle a konkurenceschopného stroje přinese tolik očekávané ovoce‚ a to
ve formě umístění na stupních vítězů. Za nový stroj PS-12, upravený na obsah
1600ccm a zakoupený naším Městysem Nový Hrádek, mnohokrát děkujeme.
Letos proběhlo sedm soutěží a to ve Velkém Třebešově, Jestřebí‚ Blažkově‚ Vysokově‚ Kramolně a zde na Novém Hrádku. V celkovém pořadí se naše
družstvo mužů umístilo na pěkném sedmém místě. Naše ženy získaly vynikající
druhé a NOVY šesté místo, za které jsme při slavnostním vyhlášením na
Jestřebí obdrželi pěkné poháry. Všem, kteří se podílejí na těchto výsledcích,
bych chtěl srdečně poděkovat a těším se na další spolupráci.
V tomto roce jsme nakoupili z našeho rozpočtu již zmiňovaný požární stroj,
dva kusy savic, dva kusy hasičských přileb značky GALET, dva kusy zásahových bot, dva kusy pracovního stejnokroje a další drobné investice, které jsou
nezbytné pro chod naší jednotky.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem,kteří se podílejí na každodenním
chodu naší organizace za spolupráci a přízeň, kterou věnujete našemu sboru a
popřát Vám i vašim rodinným příslušníkům hodně zdraví a štěstí v novém roce
2008.
Velitel SDH Suchánek Vladimír

Kouzlo filmu
Zdravím vás, fandové a příznivci našeho kina,
v letošním roce poprvé a …?
Zaráží vás jistě ten otazník. Rád vysvětlím. Předem mi však dovolte, abych
doplnil jeden údaj z roku 2007, který jsem vám v minulém čísle slíbil. Takže
loni vás přišlo do našeho kina 2344. Je to úctyhodné číslo a já před vámi smekám a zároveň děkuji za důvěru. Letošek je zatím o dost slabší, ale filmy jsou
stejně dobré. Nezbývá než se zeptat: Čím to?
Vstupné se snažíme zachovat na stejné úrovni jako loni, i když se všechny
vstupy, hlavně energie, razantně zvýšily. Pouze u drahých filmů jsme šli na 55,Kč. Pořád jsme na nejnižších cenách v kraji a možná i v republice.
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Dále je možné, že nízkou návštěvnost způsobila i levná DVD, která se na vás
hrnou ze všech stran. Mohu vás však ujistit, že většina této produkce jsou filmy
kategorie B i C a horší. Sem tam se mezi nimi objeví nějaká zajímavá věc, ale
myslím, že levná DVD – lákavá svou cenou, jsou převážně BRAK. A že za čas
zjistíte, že se vám doma hromadí jen nepotřebné zboží.
Je také možné, že jste přesyceni nabídkou, že 4 - 5 filmů měsíčně je moc, ale
věřte, že vybírám skutečně jen nové a něčím zajímavé filmy. Filmy je nutné
shánět ve velkém předstihu, takže až budete číst FO, budu už plánovat konec
léta. Protože čím dříve film dostanu, tím lépe pro vás – filmové diváky. Pro
zajímavost jen to, že si film půjčíte, stojí 1500 - 3000 Kč.
Pokud si vzpomenete na můj první článek v FO, zmiňoval jsem se o rovnici.
Čím více návštěvníků, tím více filmů. Uvidíme, jak se bude dařit dál, ale ukazatelé zatím pro nás moc příznivé nejsou. „Zřejmě tedy budu muset omezit provoz. Čímž se podle mého názoru dostaneme o krok zpět. Horší by to pak bylo i
s nabídkou nových titulů. Vybrat 1 nebo 2 filmy za měsíc je pro mě takřka nemožné. Pokud chceme zachovat nabídku pro širokou veřejnost.
Dost nadějí jsem vkládal do filmu Svatba na bitevním poli. Je to podle mého
názoru úžasně odpočinkový film, u kterého se nebudete přímo „válet smíchy“,
ale úsměv nasadíte na začátku, a já se přiznám, že mi dobrá nálada vydržela
několik dní. Přišlo vás 39. Je otázkou, zda je to málo, to už nechám na vás.
Bohužel se právě v tento den konal zájezd do Prahy, což možná také vykonalo
své. Jak jsem říkal, já plánuji několik měsíců dopředu a film nám půjčí vždy jen
na jeden den. Takže zareagovat pružně není možné. To je to, co vám podle
mého názoru musím sdělit.
Chtěl bych také poděkovat zastupitelstvu městyse, které umožnilo zakoupení
nových objektivů pro nový obrazový formát. Také díky tomu již můžete spoustu filmů shlédnout ve větší kvalitě. Chtěl bych se však vrátit k názvu mého
článku.Víte, hráli jsme film Václav – úžasný a jedinečný Ivan Trojan v hlavní
roli, za kterou také obdržel Českého lva a já si při promítání všímal reakcí vás –
filmových diváků. Reakce byly skutečně upřímné a krásné. Ze začátku úsměv a
s postupem filmu mrazení v zádech a těžko skrývané slzy nakonec. Je přece
ohromně prima, že vás film dokáže takto oslovit a něco vám přinést. Zamyšlení,
úsměv i slzy. Je to i pro mě znamením, že stále to není s námi lidmi tak špatné.
Kouzlo filmu je i v tom, že vás dokáže na dvě hodiny vytrhnout z dnešní uspěchané doby a umožní vám prožít příběhy, které byste nikdy neprožili. Že vám
umožní snít. Ano, to je kouzlo filmu.
A tak vás chci poprosit, pokud vás některý film v naší nabídce zaujme, běžte na
něj a neříkejte si, že „nemám čas“, že třeba „venku prší“ a tak podobně. Vždyť
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to, že tu kino máme a že hraje, je možná raritou. Víte, že třeba v Olomouci už je
jenom jedno kino?

TŘIKRÁLOVA SBÍRKA 2008
PODĚKOVÁNÍ

Oslovuji vás v těchto FO a nabízím ještě poměrně širokou nabídku filmů pro
příští čtvrtletí. Je to tedy na vás, lidičky, a dovolte, abych nechal konec článku
otevřený nebo s otazníkem.
P.S. Tajně a ve skrytu duše doufám, že budeme příště pokračovat.
Váš Milan Chára

Procházka Novým Hrádkem
...Čtení na pokračování – dokončení z minulého čísla.

Oddíl České házené nepřinášel Hrádku pouze kvalitní sportovní zážitek, ale za
svou éru zorganizoval 8 nádherných Staročeských bálů s překrásnou nápaditou
a každým rokem jinou výzdobou, podle rázu v jakém se ples konal. Některé
bály byly ve staročeských krojích a k předtančení byla nacvičena česká beseda.
Naučil nás ji taneční mistr Grau s manželkou z Náchoda. Byly objednány kroje.
O bohatou tombolu se postaraly místní šikovné ženy a nejvíce starší paní Sychrovská. Ceny od ní byla hotová umělecká díla. Po plese v neděli odpoledne se
konal maškarní rej dětí se soutěžemi a vyhodnocením nejlepší dětské masky.
Mimo plesů se konaly silvestrovské zábavy s bohatým veselým programem,
Josefovské zábavy, ostatky s průvodem masek po náměstí.
O pouti se konala tradiční utkání Podfara – Nadfara nebo Staří páni versus
Mladí páni. Prostě zábavy bylo celoročně, že nám ani televize nechyběla. Lidé
měli k sobě blízko, nestranili se jeden druhému a neohlíželi se, zda je někdo
nepomlouvá. Bylo nám všem dohromady dobře.
Mé vyprávění by nebylo úplné, kdybych nevzpomněla dobrých obětavých duší
v sokolské kuchyni. Ony totiž pro všechno uvedené množství lidí dokázaly
vždycky chutně uvařit. Dovolte mi, abych poděkovala Boženě Hradecké, Marii
Říhové, manželkám hráčů a trenérů – Věra Škodová, Marie Hánlová, Mirča
Dušánková, Jana Černá, Miluše Sychrovská, Helena Dušková a jestli jsem na
některou zapomněla, nezlobte se a také vám patří mé poděkování.
Jestli jsem vám přiblížila zmíněná krásná a slavná léta, jsem ráda. Všichni aktéři té doby si to zaslouží. Občas někoho z nich ještě můžeme potkat, usmějme se
na něj. Vždyť už jej přece známe.
Jana Šotolová.
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Při letošní Tříkrálové sbírce se za oblast, jenž v rámci této sbírky spadá pod
Farní charitu Náchod, díky ochotným dobrovolníkům a dětem, kteří vyšli jako tři
králové s koledou do ulic a díky všem štědrým dárcům podařilo vybrat celkovou částku: 585.096 Kč.
Jedná se o oblast, do které náleží: Bezděkov, Borová, Božanov, Broumov, Česká Čermná, Česká Skalice, Heřmánkovice, Hořičky, Hronov, Chlistov, Jizbice,
Křinice, Křižanov, Libňatov, Lipí, Machov, Martínkovice, Mečov, Mezilečí, Meziměstí, Náchod, Nový Dvůr, Nový Hrádek, Police nad Metují, Sněžné, Suchý Důl,
Světlá, Teplice nad Metují, Velké Poříčí, Velký Třebešov, Vernéřovice a blízké
okolí těchto měst a obcí. V těchto zmíněných obcích a městech bylo utvořeno
140 tříkrálových skupinek a na celkové přípravě a realizaci Tříkrálové sbírky se
podílelo více než 600 osob.
Oblast (řazeno podle abecedy)

Výtěžek Kč Počet skupinek Průměr/skup. Kč

Bezděkov
Broumov a okolí
Česká Čermná
Čes. Skalice, Vel. Třebešov
Hořičky a okolí
Hronov a okolí
Machov
Meziměstí a okolí
Náchod a okolí
Nový Hrádek a okolí
Police nad Metují a okolí
Suchý Důl
Teplice nad Metují a okolí
Velké Poříčí
Vernéřovice
Celkem za oblast FCH Náchod

11.075,00
57.802,50
8.855,00
33.165,50
25.995,00
85.711,50
21.660,50
28.336,00
145.323,00
26.512,00
70.011,00
9.122,50
33.516,00
21.427,50
6.583,00
585. 096,00
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4
13
3
6
8
16
4
8
35
8
14
2
12
4
3
140

2769
4446
2952
5528
3249
5357
5415
3542
4152
3314
5001
4561
2793
5357
2194
4178

FARNÍ CHARITA NÁCHOD DĚKUJE VŠEM, KDO SE NA
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE 2008 PODÍLELI.

Společenská kronika
leden – březen 2008

65% vybraných prostředků bude v letošním roce dle předpokladů a stanovených záměrů použito pro aktuální potřeby v oblasti konání sbírky s prioritou
podpory sociálních projektů Farní charity Náchod, 35 % bude věnováno pro
podporu a pomoc - stěžejní charitní díla, včetně národní a zahraniční humanitární pomoci.

Naši nejstarší občané oslavili narozeniny:
Nováčková Vlasta
Šritrová Milada
74 let
Linhartová Anna
Bek Bohumil
73 let
Hažer Jan
Divoká Věra
75 let
Hánlová Marie
Novotný Josef
74 let
Přibylová Božena
Fišerová Miloslava 70 let
Lichý Josef
Jirmanová Božena
70 let
Kotyška Josef
Rázl Jaroslav
75 let
Balcarová Marie
Přibyl Josef
73 let
Kopecká Božena
Klamtová Vlasta
70 let
Řeháková Anna

Farní charita Náchod, Mlýnská 189,547 01 Náchod, charita.nachod@mybox.cz

Pořad bohoslužeb
kostel sv. Petra a Pavla Nový Hrádek
16. březen
20. březen
21. březen
22. březen
23. březen
24. březen
18. květen
25. květen
29. červen

82 let
83 let
83 let
75 let
83 let
77 let
70 let
78 let
76 let
73 let

V lednu oslavila 101. narozeniny bývalá občanka Nového Hrádku paní
Marie Štěpánová, která nyní žije v Novém Městě nad Metují.

Květná neděle – posvěcení ratolestí
8:30 mše sv. N. H.
Zelený čtvrtek
18:30 mše sv. N. H.
18:30 obřad Velkopáteční
adorace u Božího hrobu do 22:30 hod.
18:30 obřad Bílé soboty, mše sv. a Vzkříšení
Neděle Zmrtvýchvstání Páně
8:30 mše sv. N. H.
10:30 mše sv. Borová
Pondělí velikonoční
8:30 mše sv. N. H.
10:30 mše sv. Sněžné
První sv. přijímání 5 dětí
8:30 mše sv. N. H.
Slavnost Těla a krve Páně (Boží Tělo)
8:30 mše sv. N. H. a průvod Božího Těla
Pouť sv. Petra a Pavla
8:30 poutní mše sv. N. H.

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, dostatek životního elánu a optimismu
a ještě hodně spokojených a šťastných let v našem městysi.

Omlouváme se všem, kteří v 1. čtvrtletí 2007 oslavili 71., 72., 73. a 74.
narozeniny, že v této rubrice nebyli uvedeni. Od 2. čtvrtletí 2007 jsou
mezi jubilanty uváděni všichni od 70 let výše, do této doby byli uváděni 70 let a pak až 75 a výše. Ke změně došlo v průběhu roku, proto
v prvním čísle FO roku 2007 tito oslavenci nebyli uvedeni.
V měsíci únoru 2008 oslavili zlatou svatbu manželé:
Josef a Božena Novotných z Dolů
Bohuslav a Marie Hánlovi
Manželům přejeme hodně štěstí, zdraví, pohody a splnění všech přání.
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Noví občánci:

KINO NOVÝ HRÁDEK

Štěpán Mareš
Nela Grimová
Eva Hrnčířová
Karolína Renata Sabatová

DUBEN 2008

STŘEDA 2. LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ
v 17,30 hod. Pro Bena Gatese (Nicolas Cage) není historie jen suchým
výčtem toho, co se v dávné minulosti přihodilo. Pro něj je historie živá, vitální a občas nabízí možnost nalézt neuvěřitelné poklady. Zveme
Vás na výpravu do minulosti plnou nečekaných dobrodružných příhod.
Film v původním znění. Délka filmu: 124 minut
Vstupné: 50,- Kč
Mládeži přístupný

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Zemřel:
Rudolf Němec

ÚTERÝ 8.
POKÁNÍ
v 18,30 hod. …spojila je láska. Rozdělil je strach. Zbyla jim naděje.

Vzpomínáme...

Zveme Vás na filmovou událost roku 2008. Film Pokání je
v nominacích na Oscara za nejlepší film. V hlavní roli Keira Knightley.
Film v původním znění.
Vstupné: 50 Kč
Mládeži do 15 let nepřístupný

STŘEDA 16. NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
v 16,30 hod. Král české pohádky Zdeněk Troška natočil zbrusu novou
pohádku. Myslím, že není co dodávat snad jen, že se setkáte
s Ladislavem Potměšilem, Janem Dolanským, Miroslavem Táborským a dalšími skvělými herci.
Vstupné: 50,- Kč
Mládeži i dospělým přístupný

RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT

STŘEDA 30.
V 18,30 hod. Silvester Stallone se po dvaceti letech vrací tímto čtvrtým dí-

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, Jana Šotolová, Milan Chára,
Ing. Pavel Sobotka, Petra Přibylová, Jiří Hlaváček, Lidmila Martinková
příspěvky prosíme zasílejte nejlépe mailem: jirka.hla@tiscali.cz
Nevyžádané příspěvky se nevracejí
Tisk: Daniel Wolf, Vrchoviny, náklad: 100 výtisků. Číslo vyšlo 26.3.2008
Příští číslo vyjde pravděpodobně v červnu 2008, uzávěrka bude 10.6.2008
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lem k neohroženému zabijákovi, tentokrát nejen v roli herce,
ale také v roli scénáristy a režiséra. A věřte, poteče krev a nebude jí málo!!!
Rambo se s nikým nemaže!
Vstupné: 55,- Kč
Mládeži do 15 let nevhodný!
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.
Změna programu vyhrazena!

Once, Kronika rodu Spiderwicku,
Venkovský učitel, Indiana Jones 4, Taková
normální rodinka.
Připravujeme:
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