Duha nad náměstím 2.5.2008

Soutěž Vesnice roku

ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ MĚSTYSE NOVÝ HRÁDEK
2 / 2008

ČERVEN

www.novy-hradek.cz

5,- Kč

V letošním roce se náš městys spolu s dalšími 31 obcemi opět přihlásil do
soutěže Vesnice roku. Do této soutěže se nově mohou přihlásit všechny vesnice, městyse a města, která mají cca do 5 tis. obyvatel.
Hodnotící komise přijela do Nového Hrádku ve čtvrtek 29. května. Vedení
městyse připravilo trasu po místech, kterými se můžeme pochlubit. Nejprve se
šlo do základní školy, kde pan ředitel uvedl stručnou prezentaci Nového Hrádku a následně se komise seznámila s místem, kam v posledních letech putuje
převážná část rozpočtu městyse – s půdní vestavbou v základní škole.
Dalším místem trasy byl kostel sv. Petra a Pavla. Zde členové komise zůstali
stát v němém údivu nad krásnou výzdobou kostela a poté byli seznámeni
s průběhem prací, které zde byly za poslední roky vykonány.
Z kostela kroky komise zamířily na hřbitov. Rovněž zde se členové komise
pochvalně vyjadřovali ke vzorné úpravě tohoto pietního místa a souhlasili
s názorem, že kultura obce se pozná podle toho, jak si vážíme svých zesnulých.
V tomto ohledu jsme rozhodně obstáli se ctí.
Posledním místem, které komise navštívila, byla budova mateřské školy,
včetně knihovny a školní jídelny. Také o všech těchto prostorách se členové
komise vyjadřovali velmi pochvalně.
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Nakonec bylo připravené malé občerstvení v restauraci Na Kovárně, kde se
přítomní zástupci našeho městyse ještě na poslední chvíli snažili přesvědčit
členy komise o tom, proč právě Nový Hrádek je ten nejlepší. Jak se to podařilo,
již brzy uvidíme.

Konečný příjemce k datu předložení této žádosti vynaložil:
Vložené prostředky v Kč
Výše soukromého spolufinancováni oprávněných výdajů
Výše ostatních výdajů (neoprávněné, popřípadě vícenáklady)

Ing. Pavel Sobotka

Oprávněné výdaje celkem

KP vynaložil

ZP ověřil

89 088,30

89 088,30

2 057,50

2 057,50

593 922,00

593 922,00

Práce pokračují ve vysokém tempu a jednotlivé učebny se již rýsují. Během prázdnin
budou probíhat práce, které vyžadují prázdnou školní budovu, aby nebyla ohrožena
bezpečnost dětí a narušena výuka.
O dalším postupu prací budete informováni v dalším vydání zpravodaje.

První část evropských peněz dorazila!
Investiční akce „Vestavba nových učeben v půdním prostoru ZŠ Nový Hrádek – III.
etapa“ je v plném proudu. K datu 31.3.2008 byla předložena I. monitorovací zpráva,
která obsahuje vynaložené finanční prostředky za I. čtvrtletí 2008. Poté nás navštívily
pracovnice odboru Evropských záležitostí Královéhradeckého kraje, aby zkontrolovaly
na místě, že vykázaná a fakturovaná práce odpovídá skutečnosti. Nebyly shledány nedostatky, proto nic nebránilo poukázání první platby. Peníze byly připsány na zvláštní
účet dne 14.5.2008. Zde je přehled vynaložených nákladů:

„Podpořeno Programem financovaným
z prostředků Islandu, Lichtenštejnska a
Norska v rámci Finančního mechanismu
EHP a Norského finančního mechanismu
a Královéhradeckým krajem“

Požadavek na proplacení
Na základě výše uvedených údajů žádám o proplacení oprávněných výdajů z veřejných prostředků dle Smlouvy o poskytnuti finanční podpory pro výše uvedený sub-projekt.
Požadavek na proplacení v Kč
Výše finanční podpory z Programu

Požadováno

Výše finanční podpory z FM EHP/Norska
Výše finanční podpory z prostředků Královéhradeckého kraje
Požadavek celkem

Schváleno ZP
506 582,58
504 833,70
430 595,19

429108,64

75 987,39

75 725,06

506 582,58

504 833,70

Rozčlenění výdajů schválených ZP na investiční a neinvestiční
IV
NIV

498 790,20
6 043,50

Malý výčet získaných dotací v roce 2007
Mimo běžných příjmů a provozních výdajů jsme získali řadu různých dotací a darů.
Připomeneme jen ty nejvýznamnější:
Obec vytvořila v rámci veřejně prospěšných prací 6 pracovních míst, na které obdržela za rok 2007 dotaci od Úřadu práce Náchod v celkové výši 325 489,- Kč. Dále
Krajský úřad Královéhradeckého kraje v rámci drobného programu poskytl dotaci ve
výši 182 000,- Kč na opravu oplocení a opěrné zdi víceúčelového hřiště u základní
školy. Za 1. místo v soutěži „Čistá obec 2006“ jsme obdrželi dar ve výši 80 000,- Kč a
na zřízení pracoviště Czech Point dotaci ve výši 50 000,- Kč.
Vestavba učeben v půdním prostoru základní školy je velice nákladná investiční akce, na kterou byly použity finanční částky – 700 000,- Kč dar Nadace ČEZ, 700 000,-
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Kč dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje, 400 000,- Kč od
Ministerstva pro místní rozvoj za Modrou stuhu získanou v soutěži „Vesnice roku
2006“. Každá dotace musí být doplněna určitým procentem vlastních finančních prostředků. Nejde o to jen dotaci získat, ale řádně ji použít na účel, k jakému byla poskytnuta, správně zaúčtovat a v konečné fázi předložit poskytovateli dotace řádné vyúčtování.
Snažíme se získávat dotace z různých programů a na různé účely. Někdy jsme
úspěšní, jindy zase ne. Vždy musíme zvážit, jaké finanční prostředky jsme schopni
uvolnit na nutnou spoluúčast v každém projektu.
Městys Nový Hrádek

Převody z rozp. účtů do SF,HÚ
Dotace ze SR na školství, správu
POV KHK vestavba ZŠ -I.etapa
KHK - dotace na hřiště,
Dotace od obcí na školství
Dotace na hospodaření v lesích od KHK
Vratka vkladu od DSO Region Orl.hory
Dotace od Úřadu práce Náchod
Čerpání půjčky z FRB městysem na byty
Dotace od MMR-Vesnice roku 2006
Czech POINT-zřízení pracoviště
Dotace pro SDH
Dar KHK za I. místo Čistá obec
Celkem dotace
Konsolidace příjmů
Úhrn příjmů

MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK
Hospodaření obce v roce 2007
Příjmy:
Daň z příjmu ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyzických osob
Daň z příjmu právnických osob -městys
Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za znečišťování ovzduší
Odnětí lesní půdy-podíl
Správní poplatky
Odvod z výtěžku provozování VHP
Poplatky ze psů
Poplatek z rekreačního pobytu
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za provozovaný VHP
Daň z nemovitosti
Celkem daňové příjmy
Prodej pozemků
ČEZ, dar na investice ZŠ
Celkem kapitálové příjmy
Lesní hospodářství
Pronájem obchodu
Odvádění a čištění odpadních vod
Mateřská škola-nájemné, odvody z odpisů
Základní škola, vrácení přísp. na provoz
Tělovýchova – za pronájem LV, dary
Kino, vstupné
Kulturní činnost vč. prodeje FO
Zdravotnictví, pronájem
FRB - příjem úroků od obyvatel
Bytové hospodářství, nájemné, služby, úroky
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby, územní rozvoj,nájemné
Komunální odpad, prodej popelnic, služby
Třídění odpadů-EKOKOM,sběr železa
Správa, vratky z minulých let
Příjmy z úroků a dividend
Splátky půjčených prostředků od obyv.
Celkem nedaňové příjmy

1 233 897,85 Kč
112 343,76 Kč
82 192,00 Kč
73 519,25 Kč
1 277 124,79 Kč
1 881 640,79 Kč
9 900,00 Kč
370,00 Kč
33 900,00 Kč
23 760,00 Kč
13 101,00 Kč
43 270,00 Kč
970,00 Kč
10 514,00 Kč
20 000,00 Kč
323 195,23 Kč

Výdaje:
Lesní hospodářství
Obchod a cestovní ruch
MK - opravy včetně zimní údržby
Pitná voda - úpravy vodovod. Řadu
ČOV k 18. b. j.
Základní škola, příspěvek na provoz PO
Základní škola, opravy a vestavba učeben
MŠ a ŠJ, příspěvek na provoz PO,investice
Kino včetně nátěru střechy
Knihovna
Frymburské ozvěny
Kulturní činnost, pomníky v obci
Zdravotnictví
Komise pro obřady a slavnosti
Výdaje na TV, víceúčel. hřiště, Vařečka
Příspěvek-HOSPIC, NONA
Podpora bytové výstavby - půjčky občanům
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plán – změny
Komunální služby, výlep plakátů, pozemky
Odpadové hospodářství -odvoz KO
Třídění KO, sběr nebezpečného odpadu
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Hasiči
Zastupitelstvo obce
Správa vč. zřízení pracoviště CZECH POINT
Pojištění majetku obce
Finanční operace, peněžní ústavy
Převody vlastním fondům obce FRB,SF
Daň z příjmu PO za obec
Dotace DSO Orlické hory, Novoměstsko
Celkem výdaje
Konsolidace výdajů
Celkem výdaje po konsolidaci
Rozdíl příjmů a výdajů

5 139 698,67 Kč
1 800,00 Kč
700 000,00 Kč
701 800,00 Kč
309 374,00 Kč
24 000,00 Kč
40 162,00 Kč
82 236,91 Kč
476,70 Kč
21 620,00 Kč
92 081,00 Kč
14 439,00 Kč
4 500,00 Kč
11 217,64 Kč
1 329 004,44 Kč
8 002,00 Kč
11 949,00 Kč
250,00 Kč
187 775,00 Kč
135 038,80 Kč
6 526,50 Kč
4 843,27 Kč
246 670,41 Kč
2 530 166,67 Kč
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826 550,49 Kč
314 480,00 Kč
700 000,00 Kč
182 000,00 Kč
204 000,00 Kč
17 750,00 Kč
108 564,00 Kč
325 489,00 Kč
250 000,00 Kč
400 000,00 Kč
50 000,00 Kč
8 280,00 Kč
80 000,00 Kč
3 467 113,49 Kč
1 076 550,49 Kč
10 762 228,34 Kč
z toho investice
209 160,00 Kč
5 692,00 Kč
157 358,58 Kč
70 122,20 Kč
34 215,75 Kč
905 790,00 Kč
2 927 017,15 Kč
771 495,00 Kč
258 674,03 Kč
56 433,30 Kč
17 030,60 Kč
72 819,50 Kč
22 589,80 Kč
19 447,00 Kč
422 528,35 Kč
10 000,00 Kč
100 000,00 Kč
1 004 209,38 Kč
5 201,40 Kč
134 541,09 Kč
52 724,66 Kč
6 842,50 Kč
91 031,00 Kč
196 361,30 Kč
129 413,70 Kč
472 119,65 Kč
152 246,00 Kč
701 932,00 Kč
1 273 068,39 Kč
38 693,00 Kč
17 985,68 Kč
1 076 550,49 Kč
82 192,00 Kč
105 850,00 Kč
11 601 335,50 Kč
-1 076 550,49 Kč
10 524 785,01 Kč
237 443,33 Kč

2 800,00 Kč
70 122,20 Kč

2 914 513,00 Kč
61 495,00 Kč

5 950,00 Kč
29 988,00 Kč

98 000,00 Kč

3 182 868,20 Kč
3 182 868,20 Kč

Třída 8
Úvěr SFRB – splátky
Hypotéční úvěr – splátky
Změna stavu fin. prostředků na BÚ
Čerpání krátkodobého úvěru –debet
Splátky krátkodobého úvěru-debet
Dlouhodobý přijatý úvěr od KHK-projekt
Financování třídy 8

Soutěž „Čistá obec 2007“
-170 205,61 Kč
-174 068,00 Kč
72 362,47 Kč
126 852,47 Kč
-142 384,66 Kč
50 000,00 Kč
-237 443,33 Kč

SDH v první polovině roku 2008
Je za námi téměř první polovina roku 2008 a náš
sbor opět vykazuje velkou aktivitu.
Hasičský ples, který proběhl v měsíci únoru, se vydařil. Po něm náš sbor pořádal velikonoční zábavu,
která taktéž byla velice vydařená a měla velký ohlas.
Zkoušku hasičského umění si děti mohly zkusit na
den dětí, kde se hasičské disciplíny zúčastnily všechny
děti místní základní školy, jako součástí branného dne
pořádaného školou.
Svou zdatnost a fyzičku si samozřejmě prověřili i členové sboru, při pravidelné zkoušce na dýchací přístroje v polygonu v Poříčí a v měsíci březnu proběhlo i zdárně školení strojníků.
V dubnu byl proveden svoz šrotu a v měsíci květnu naše členky dostaly ke
Dni matek krásnou květinu.
I letos se náš sbor přihlásil do seriálu soutěží PRIMÁTOR LIGY. Máme v
obou kategoriích (muži a ženy) obsazena vždy dvě družstva. Každou středu od
17.00 hodin můžete na hasičském hřišti vidět trénovat ženskou část sboru,
pátky pak od 17.00 hodin patří mužskému osazenstvu. Polovina soutěží se
koná během května a června a druhá část pak na konci srpna a začátkem září.
Ke dni 16.6. se naše dvě družstva žen drží na 1. a 2. místě v celkovém pořadí
seriálu. (Držte nám palce!!!)
Dětem se blíží konec školního roku. Hasičský kroužek má také přes prázdniny pauzu, a tak přejeme nejenom hasičským dětem, které mají za sebou
spoustu náročných soutěží, ale i všem ostatním, krásné prázdniny!!
Za SDH Petra Přibylová
jednatel
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V úterý dne 25.3.2008 převzal starosta městyse Vladimír Říha společně s ředitelem ZŠ Mgr. Josefem Peterou v Hradci Králové z rukou hejtmana Královéhradeckého kraje pana Ing. Pavla Bradíka ocenění za 2. místo
v soutěži obcí a měst Královéhradeckého kraje v třídění
odpadů „Čistá obec 2007“. Tato cena je spojena
s finanční odměnou ve výši 35 000,- Kč a 6 kusů kontejnerů dle vlastního výběru. V průběhu celého roku se
náš městys objevoval na prvním místě. O konečném
umístění v soutěži rozhodlo množství odevzdaného elektroodpadu a zpětný odběr elektrospotřebičů. Podrobné informace o výsledcích soutěže lze nalézt na www.cistykraj.cz
v části soutěže – soutěž obcí. Do soutěže se přihlásilo celkem 365 obcí a měst kraje.
Umístění na 2. místě v kategorii obcí 500-5000 obyvatel je krásné a když vezmeme
v úvahu, že z celkového množství všech přihlášených měst, městysů a obcí jsme na 3.
místě, není co dodat. Všichni se snažíme, proto patří poděkování za toto krásné umístění nám všem, především základní škole v čele s ředitelem. Doufáme, že v důsledném
třídění nepolevíme a v roce 2008 se budeme snažit opět o co nejlepší umístění. Myslíme si, že příroda bez poházených odpadků je tou nejlepší odměnou v našem snažení.
Pokud si děti, které v základní škole soutěží o nejlepší třídní kolektiv v třídění odpadů,
odnesou do života alespoň část návyků důsledného třídění, je to neocenitelná deviza do
jejich dalšího života i pro celou společnost.
Ještě jednou děkujeme všem za vzorné třídění odpadů a pokračujme v započatém díle!
Městys Nový Hrádek

Školní soutěž ve sběru
tříděného odpadu
S měsícem květnem skončil v základní
škole další ročník sběrové soutěže třídních kolektivů. Nyní se zúročí celoroční
aktivita dětí v třídění odpadů. Finanční
odměna a drobné dárky pro nejlepší sběrače budou jistě motivací do dalšího ročníku soutěže. Díky všem dětem, které
doma řádně třídí odpad a náležitě poučí
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nejen své rodiče ale i sourozence a prarodiče, se množství netříděného odpadu,
který je odvážen na skládku, stále snižuje. To je dobré znamení pro budoucnost.
Žádná skládka není bezedná a přiznejme si, pohled na takovou skládku odpadů
není nikterak příjemný. Proto patří všem, kteří řádně třídí odpad, naše poděkování.
Z přiložené tabulky a grafu uvidíte, jak si která třída v soutěži vedla.
Třída:
Počet bodů:
1. tř.
10013
2. tř.
15152
3. tř.
22037
4. tř.
23994
5. tř.
10889
6. tř.
11933
7. tř.
9275
8. tř.
14275
9. tř.
10017
Celkem ZŠ:
127585

Počet bodů na 1 žáka
578
1166
1353
1951
878
497
523
621
477
Průměr:
894

Pořadí:
6.
3.
2.
1.
4.
8.
7.
5.
9.

• 3. května zahubil orkán v Barmě asi 100 tisíc lidí a ničivý cyklon nazvaný Nargis
postihl více než milion lidí.
• 7. května se novým prezidentem Ruska stal Dmitrij Medvěděv. Do 24 hodin
jmenoval ministerským předsedou Vladimíra Putina.
• 17. května se konal již 26. ročník pochodu Hrádouská vařečka. Za pěkného
počasí pochodovalo krásnou přírodou 671 účastníků.
• V polovině května postihlo Čínu zemětřesení. Zahynulo asi 33 tisíc lidí. Záchranné práce probíhaly koordinovaně a Čína přijala i mezinárodní pomoc.
• 23. května sehrál dětský divadelní soubor Severka z Olešnice v Orl.h. komedii ze
současnosti nazvanou Zlodějky. Hrát pomáhali i dospělí.
• 25. května se jako každoročně uskutečnila veřejná slavnost Božího těla za hudebního doprovodu dechového orchestru z Náchoda.
• 27. května navštívili z iniciativy Karla Dismana Nový Hrádek důchodci
z Dobrušky. Projevili opravdový zájem o historii městyse, kroniky i současné dění.
• 29. května procházela Novým Hrádkem desetičlenná krajská komise pro posouzení úspěšnosti v soutěži Vesnice roku 2007. Doprovázeli ji a doplňovali komentářem
představitelé městyse a zájmových složek. Soutěží 32 obcí.
Miroslav Horníček: Někdo mlčí, protože neví a někdo mlčí, protože ví své.
Anna Marková

Krátce...



• 17. března přijali webmaster Milan Holinka a starosta městyse Vladimír Říha
v Hradci Králové cenu Zlatý erb 2008 za 2. místo (při 16 zúčastněných) v soutěži o
kvalitu webových stránek.
• 22. března uspořádali místní hasiči Velikonoční zábavu s hudbou Hektor.
• 28. března divadelní spolek z Červeného Kostelce předvedl v kině laskavou komedii Paula Vogela Nejstarší řemeslo.
• 7. duben byl při vzpomínce 660. výročí založení Karlovy univerzity nazván Den
vzdělanosti.
• 8. dubna provedli místní hasiči sběr železného šrotu.
• 9. dubna v 19.40 stanula první Češka Miluše Netolická na severním pólu. Doprovázeli ji 2 kolegové. K severnímu pólu směřovaly téměř ve stejné době 3 výpravy. Pól
obletělo i letadlo Morava.
• 25. března převzal starosta Vladimír Říha s ředitelem ZŠ Mgr. Josefem Peterou od
krajského hejtmana Pavla Bradíka za 2. místo v soutěži Čistá obec 2007 diplom a
příslib odměny 35 tisíc korun a dalších 6 kontejnerů.
• 26. – 27. dubna se konal celorepublikový sraz Junáka nazvaný Víkend sv. Jiří.
Srazu se zúčastnilo 232 skautů. Ubytování měli v ZŠ, některé aktivity v sokolovně a
v okolí Nového Hrádku a stravovali se v restauraci Na Kovárně.
• 26. dubna proběhl v městysi sběr nebezpečných odpadů.
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Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
k oznámení záměru „Větrná elektrárna Enercon E70 –
Nový Hrádek“
Oznamovatel záměru ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o., hodlá v lokalitě Nový Hrádek vybudovat na v současné době zemědělsky obhospodařovaných pozemcích jednu větrnou elektrárnu technologie Enercon E70 o instalovaném výkonu 2 MW. Investor předpokládá, že před
započetím stavebních prací na realizaci tohoto záměru demontuje stávající čtyři neprovozované větrné elektrárny EKOV 400.
Typ Enercon E70 je technicky kuželová trubková věž (stožár) 85 m vysoký ukončený gondolou s vlastním složitým zařízením elektrárny (energetickou jednotkou je asynchronní
generátor, vyrábějící střídavý proud) a trojlistým rotorem. Délka každého listu rotoru je 35
m. Elektrárna je ukotvena v betonovém základu o velikosti cca 15x15x2 m, který je ještě
překryt cca jednometrovou vrstvou zeminy pro zarovnání s okolním terénem.
Se záměrem stavby VTE je spojena výstavba zpevněné příjezdové komunikace v délce cca
50 m, úprava obslužných ploch kolem VTE a výstavba podzemního elektrického vedení 35
kV od stávající energetické sítě. Transformátor je shodný se zařízením, které bylo již postaveno pro čtyři VTE EKOV 400.
Vhodné větrné poměry jsou doloženy výstupem dat ČHMÚ a NASA, propočítaná
v sofwarovém programu WindPRO 2 verzion 2.5.4.70, který byl vyvinut firmou EMD Internacional A/S, Niel Jemesvej 10, DK-9220 Aalborg v Dánsku. V ose rotoru byla vypočítána průměrná roční intenzita větru 6,5 m/s. Vzhledem k republikovému doporučení stavby
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větrných elektráren v oblastech, kde je průměrná rychlost větru vyšší než 5,0 m/s tato lokalita vyhovuje.
Předpokládaný termín zahájení prací je v roce 2009, po ukončení vegetačního období plodin
vysázených v zájmové lokalitě. Doba výstavby se počítá bez zahrnutí abnormálních výkyvů
počasí na 2 a 4 měsíce.
VTE bude umístěna na poli mezi obcemi Nový Hrádek, Dlouhé, Borová. Nejbližší zástavba
a trvale obytná zástavba je vzdálena zhruba: hájovna u silnice III. třídy Nový Hrádek –
Borová = 370m, v osadě Dlouhé (část obce Nový Hrádek) = 710 m, v obci Borová = 1780
m, polský Taszów = 1860 m. Nejmenované okolní obce se nacházejí ve větší vzdálenosti od
větrné elektrárny, případně jsou umístěny v zákrytu za jinou jmenovanou obcí.
Dotčenou oblast je možno definovat jako území, ze kterého bude větrná elektrárna dobře
viditelná, což představuje vzdálenost cca 4 – 6 km od elektrárny. Vzhledem k rozsáhlým
lesním celkům, které místo výstavby elektrárny obklopují má dotčená oblast nepravidelný
spíše oválný charakter s osou protaženou ve směru SV- JZ. Jedná se zhruba o vnitřní území
mezi obcemi Borová, polský Taszów, Olešnice v Orlických horách, Sněžné, Janov, Bohdašín, Slavoňov, Sendraž.
Veškeré pozemky, potřebné pro výstavbu větrné elektrárny,
obslužné plochy a novotvarů příjezdové komunikace budou od
soukromých osob vykoupeny. Pro pozemky stávajících cest,
které budou využity pro účely výstavby (realizace kabelové
přípojky), bude sjednána smlouva o pronájmu a využívání. Pozemky kudy povede energetické připojení nebudou vykoupeny,
bude s majitelem sjednána dohoda a v katastru nemovitostí bude
zaneseno k pozemku věcné břemeno.
Při výstavbě bude nutný trvalý zábor zemědělské půdy. Ten se
vztahuje na pozemky určené pro výstavbu základů VTE1, nové
příjezdové komunikace a obslužné plochy. Dočasný zábor nebude ze zákona nutné sjednávat. Deponie orné a podorniční vrstvy
půdy budou do kolaudace stavby zrušeny.
Lze předpokládat, že případný vliv na zvláště chráněná území a
biotopy zvláště chráněných druhů živočichů i rostlin včetně
území soustavy NATURA 2000 bude zanedbatelný. Podobně lze
považovat za bezvýznamné i působení hluku s ohledem na
všechny obratlovce, a to jak v nočních, tak i v denních hodinách.
Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve výpočtových bodech reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu nepřekračují hygienické
limity hluku stacionárních zdrojů v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní i
noční dobu za předpokladů pro denní dobu bez omezení výkonu 101,1 dB, pro noční
dobu s omezením výkonu 96,5 dB.
Vlivy na zdraví obyvatel jsou vzhledem k lokalizaci elektrárny od obytné zástavby minimální a proto akceptovatelné.
Výroba elektrické energie s využitím větrného potenciálu krajiny je jednou z nejčistších
technologických metod. Větrné elektrárny neprodukují tuhé, kapalné či plynné znečištění.
Během provozu větrné elektrárny nedochází k ovlivnění kvality ovzduší ani vnášením pachových látek. Pouze v době výstavby VTE1, může dojít ke krátkodobému zatížení lokality
znečištěním díky exhalaci motorových vozidel. Vzhledem ke krátkodobé expozici a výše
uvedeným faktům lze s určitostí konstatovat, že vlivem provozu VTE1 nedojde v zájmové
lokalitě ani jejím okolí ke snížení kvality ovzduší. Provoz plánovaného záměru nebude
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představovat žádné znečištění ovzduší. Při dodržování bezpečnostních podmínek při výstavbě elektrárny a souvisejících staveb by nemělo dojít ke znečištění ani podzemní vody,
půdy a horninového prostředí.
Přeshraniční vliv provozu VTE Enercon E70 – Nový Hrádek bude nevýznamný.
Souhrnný závěr:
Podle podrobného hodnocení a odborných studií se předpokládá, že výstavba větrné elektrárny v Novém Hrádku bude mít:
nulový nebo minimální negativní vliv na - půdu, horninové prostředí, přírodní zdroje,
podzemní a povrchovou vodu a vodohospodářství, klima, ovzduší, hmotný majetek, floru,
faunu (zvláště avifaunu), historické a kulturní památky, zdraví obyvatelstva, hlukovou situaci, stroboskopický efekt, narušení telekomunikačních signálů, ZCHÚ, Natura 2000 (EVL),
Natura 2000 (Ptačí oblasti), ÚSES, VKP, technické limity v území
malý až střední negativní, event. sporný vliv na – obecně obyvatelstvo
velký negativní vliv na – nebyl vyhodnocen
malý až střední pozitivní vliv na – náhradu moderní technologie za nevyhovující současné 4 větrné elektrárny, které tímto budou odstraněny. Finanční přínos pro obec, resp. pro
jednotlivé obyvatele, které jsou soukromými vlastníky zájmových pozemků, vzhledem
k turismu, rozvoji regionu, zvýšení zaměstnanosti

HRÁDOUSKÁ VAŘEČKA
Dne 17. 5. 2008 se uskutečnil 26. ročník pochodu po okolí Nového Hrádku. V letošním roce byla trasa situována na Dlouhé - Rzy a mohli jsme si vybrat túru dlouhou 5,
8, 10, 12 nebo 15 km. „Vařečkové“ značení bylo opět perfektní a nebylo možné zabloudit. Také jsme s dětmi cestou poznávali obrázky, na kterých byla vyobrazená lidová písnička. Na kontrole jsme dostali chléb a vařené vejce s pažitkou a milá obsluha nás
unavené povzbudila dojít šťastně k cíli. Odměnou pro každého pochodníka byla vařečka s vypáleným letopočtem.
V letošním roce se zúčastnilo 676 lidí a z toho 192 dětí do 15-ti let. Účastníci byli z
76ti různých míst a zaznamenali jsme i jednoho zahraničního hosta z Německa. Přihlásilo se 44 rodinných kolektivů, ze kterých se vylosovalo 5 šťastných, kteří od nás dostali ceny. Pro velké kolektivy nechyběla speciálně vyrobená velká vařečka. Letos ji obdržely tyto skupiny: SKI-Skuhrov, Loupežníci - Nové Město nad Met., TJ Sokol - Skršice.
Na konec pár slov z pamětní knihy: „Poprvé jsme na Hrádouské vařečce jako rodina a jelikož všichni její členové z tohoto výletu byli nadšení, zakládáme tímto naši
rodinnou tradici a na vařečku vyrazíme každým rokem. Moc se nám to líbilo. Kořánovi,
Brno.“
Pokud o této akci slyšíte poprvé, přijďte se za rok podívat. Stojí to za to.
Vařečkáři, TJ SOKOL Nový Hrádek
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okolí přičiněním novohrádovských založená, vzrůst členstva, pokrok a uvědomění
obyvatelstva.
V konání sokolské povinnosti dochází tělocvičná jednota Sokol v Novém Hrádku
otevřením vlastní tělocvičny opět o metu vpřed. Z nadšení vytryskl pramen snažení a
upřímné práce. Za pomoci a obětavosti veškerého členstva a zásluhou starosty br.
Josefa Suchánka, který je celého podniku tvůrcem, vyrostla stavba chrámu práce,
chrámu nadšené lásky. Nová tělocvična, sokolský dům snažení v pohorském místě, na
hranicích republiky je výsledkem nadšení a bratrské součinnosti.
Sokolská župa Podkrkonošská uznávajíce záslužnou práci a obětavost novohrádovských, koná k jich podpoře do Nového Hrádku dne 10.t.m. župní výlet, spojený s
veřejným cvičením.
Jest na obyvatelstvu celého kraje, aby také ono je hojnou účastí podpořilo a k další práci posílilo. Proto v neděli 10. srpna buď cílem všeho pokrokově smýšlejícího
občanstva Nový Hrádek v pohoří orlickém...

Poslední úpravy Pavla Bohadla před zahájením 26. ročníku Hrádouské vařečky

Sokolovně v Novém Hrádku je 84 let.
V novinách vydavatele Tiskového a vydavatelského družstva „Osvěty lidu“ v
Hradci Králové se mimo jiné dočítáme:
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SOKOLOVNY V NOVÉM HRÁDKU
DNE 10. SRPNA 1924
V Novém Hrádku, městečku na samé říšské hranici - půl hodiny od hranic pruských položeném, otevírá se v neděli 10.t.m. nová sokolská tělocvična a ku slavnosti té
sejde se širý kraj orlického podhoří, jehož je Nový Hrádek přirozeným střediskem.
Sokol byl zde založen již v roce 1896 a snaží se ze všech sil poslání své plniti. Byť i
Nový Hrádek byl obcí ryze českou, je důležitost jeho položení po stránce národnostní
veliká, neboť s Náchodem a Hronovem je to jediné místo Čech, kde živel český samé
hranice dosahuje.
Tělocvičná jednota Sokol stojí zde na stráži a je zárukou, že českost kraje pro
vždy zachová a zabezpečí. Kraj, ač krásami přírodními oplývá, je obydlen obyvatelstvem chudým, a těžce, zejména v počátcích bylo zde Sokolu pracovati, aby porozumění a přízeň lidu získal. O vykonané práci svědčí nejlépe řada sokolských jednot v
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První snahy vybudovat si vlastní stánek se projevily v roce 1913. Touha a snahy po stavbě vlastní sokolovny byly přetrhány první světovou válkou. Ochromil se
život i v tělovýchovné jednotě.
Po skončení 1. světové války a vyhlášení samostatné Československé republiky
v r. 1918 se probudil život jednoty přílivem nového členstva a započalo se s pravidelným cvičením. Dávnou touhu vybudovat si vlastní tělocvičnu podnítilo v r. 1920
velmi zdařilé veřejné cvičení. 13. října 1923 výbor Sokola odhlasoval stavbu sokolovny a 3. srpna 1924, tedy za neuvěřitelných necelých deset měsíců byla stavba
hotová a předána k užívání. Stavbu projektovala a provedla stavitelská firma V. a F.
Capoušek v Hradci Králové. A jak lze dále si přečíst z té doby.... Sokolovna je okrasou městečka a spolu s oběma školami (pozn.: tehdejší Obecná škola v Hradní ulici,
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dnes Mateřská škola a Státní měšťanská škola, dnes Základní škola v Náchodské
ulici) majákem vzdělání a národního uvědomění širokého orlického podhoří.
Činnost jednoty postupně rostla. Konaly se župní slety, veřejná vystoupení,
akademie, okrsková cvičení, divadelní představení, sokolské kino a využívala se
knihovna. V roce 1938 byla sokolovna dána k dispozici Československé armádě,
která zde střežila státní hranici. Po 15. březnu 1939, kdy byla naše země okupována nacisty a kdy daleko větší a bohatší jednoty se obávaly uspořádat veřejná cvičení, byl zdejší sokolskou jednotou uspořádán župní sokolský slet, těsně před vypuknutím druhé světové války, jediný a poslední na území okupované Československé republiky.
Sokolovna stojí již 84 let! Nebyla bez hospodářů a nadšenců, kteří se starali o
modernizaci budovy a její údržbu, díky kterým si zachovala svou tvář do dnešní
doby. Je to však už tak dlouhá doba, že potřebuje rozsáhlejší stavební úpravy a
modernizaci. Bude na to potřeba hodně úsilí. Věřme, že se nám to po příkladu našich předchůdců podaří.
Jiří Hlaváček

Městys Nový Hrádek srdečně zve na řemeslnické trhy
V neděli dne 29.6.2008 proběhnou na náměstí v Novém Hrádku opět Řemeslnické
trhy. V době od 10.00 hodin do 16.00 hodin si mohou zájemci prohlédnout práci různých lidových řemeslníků, zakoupit si jejich výrobky a vyzkoušet si vlastníma rukama
třeba ozdobit perníček, vyrazit minci a podobně.

Světový den Červeného kříže
Dne 8. května byl Světový den Červeného kříže na památku narození zakladatele mezinárodního hnutí Červeného kříže Henri Dunanta.
Mezinárodní hnutí Červeného kříže a později i Červeného půlměsíce má dvě základní
hesla: Milosrdenství mezi zbraněmi INTER ARMA CARITAS a od roku 1961 pak
druhé heslo: Lidskostí k míru PER HUMANITATEM AD PACEM.
K myšlenkám Mezinárodního hnutí se hlásí 175 národních společenství. Naše republika
tak učinila 1. února 1919.
Jana Šotolová

Současně bude probíhat v předsálí kina výstava „Nový Hrádek včera a dnes“.
Zájemci budou moci porovnat Nový Hrádek na dobových pohlednicích s fotografiemi
stejného místa v současné době. Jedná se opravdu o zajímavé snímky. Srdečně zveme
všechny příznivce Nového Hrádku.
Pro děti budou k dispozici pouťové atrakce. Přijďte strávit příjemný den na Nový Hrádek.
Městys Nový Hrádek

Školení první pomoci
Zájemce o proškolení první předlékařské pomoci ohlaste se u členek výboru ČČK paní
Říhové Marie, Grimové Marie, Šotolové Marie, Vančurové Jany, Lemfeldové Věry
nebo Šotolové Jany. Řekněte si, který den v týdnu a v kolik hodin se vám školení bude
hodit.
Jana Šotolová
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Setkání dárců krve
Chystám ve spolupráci se zastupitelstvem našeho městečka setkání s dárci krve. Mám
problém dát dohromady úplný seznam dárců. Nemá jej ani Transfuzní stanice v Náchodě, ani Oblastní spolek ČČK v Náchodě a bojíme se, abychom na někoho nezapomněli
a nebyla „zlá krev“. Zvali bychom prostřednictvím plakátů a pak zase, aby se nám
dárci sešli. Máte-li dobrý nápad jak na to, řekněte jej některé z uvedených členek výboru ČČK.
Jana Šotolová
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ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Úřad ČČK
118 04 Praha l, Thunovská 18
TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 10.III.2008
PLACENÉ ODBĚRY V PLAZMAFERETICKÝCH CENTRECH
V loňském roce zahájila v ČR - konkrétně ve městech Brno, Zlín a Ostrava, nyní i
Olomouc a Pardubice, činnost společnost Sanaplasma - farmaceutická společnost s
ústředím ve Švýcarsku. V uvedených městech zřizuje centra odebírající krevní plazmu,
která je jako farmaceutická surovina zpracovávaná ve Švýcarsku na léčiva.
Odběry krevní plazmy jsou výhradně placené, za získání nových klientů je nabízena finanční odměna.
Český červený kříž v této souvislosti prohlašuje, že placené odběry krevních složek
jsou v rozporu s tendencí prosazovanou dlouhodobě v EU i ve světě, dle níž získávání krve a krevních složek má být založeno na dárcovství bezplatném. Důvodem pro
bezplatné dárcovství je především bezpečnost příjemce transfuzních přípravků - vyvolání poptávky po placených odběrech zákonitě otevírá prostor k tomu, aby se dárci
krve staly osoby nevhodné, které jsou i pro nevelkou finanční odměnu motivovány k
tomu, že nesdělí úplné informace o svém zdravotním stavu a svém chování, což může
výrazně ohrozit právě bezpečnost transfuzních přípravků.
Dle názorů odborníků rovněž může dojít nárůstem klientely plazmaferetických center
k poklesu dárců plné krve a tím eventuálně i nedostatku plné krve, resp. erytrocytů
(zejména ve vyjmenovaných lokalitách).
Z těchto důvodů Český červený kříž, který stál u zrodu bezplatného dárcovství krve,
stávajícím ani potenciálním dárcům krve či jejích složek nemůže doporučit, aby se stali
placenými klienty poskytujícími krevní plazmu společnosti Sanaplasma, a doporučuje,
aby především v zájmu bezpečnosti příjemců transfuzních přípravků darovali bezplatně svou krev.
V Praze dne 10. března 2008
Dr. Marek Jukl, Ph.D.
prezident ČČK
www.cervenykriz.eu

info@cervenykriz.eu

Dr. Jiří Procházka
ředitel Úřadu ČČK
tel. 251 104111

Růžičková a Martina Hladíková byla moje pravá ruka jako pomahatelky. Mohli
jsme se dělit na skupinky, které byly stále v pohybu a nenudily se. Cvičební
hodiny se skládaly z různých honiček na zahřátí, krátkých rozcviček na přípravu
cvičení na nářadí. V závěru cvičebních jednotek jsme hráli různé hry s míčem,
hry na rychlost, na pozornost, obratnost. V jarním období jsme za pěkného
počasí na hřišti zkoušeli skok do dálky, házet kriketovým míčkem, krátké běhy.
Nejvíc stále baví velká trampolína, přeskoky pomocí nové malé trampolíny a
kruhy. Na poslední čtvrtek připravila Martina a Adriana šipkovanou. V zápalu
vykonávaných úkolů jsme zabloudili na Šibeníku, ale náš poklad v podobě Adriany a Martiny byl schován pod keři u školy. Buřty jsme opekli u sokolovny,
užívali chůdy a malovali na téma „činnost v Sokole“. Rozešli jsme se s tím, že
na podzim se zase určitě sejdeme. A jaké máme výsledky? Pokud cvičení a
hraní baví, pak byly společné chvíle užitečné.
Zprávu zapsala cvičitelka Lidmila Martinková.

Výbor TJ Sokol Nový Hrádek zve příznivce výletů po Krkonoších

V Ý L E T D O K R K O N O Š 30. 8. 2008
Z Černé hory přes Luční boudu do Pece pod Sněžkou.

CVIČENÍ PRO ŽÁKYNĚ
Aneb čím jsme se zabývali v uplynulém cvičebním období

AUTOBUSEM: do Jánských Lázní, lanovkou na Černou horu.

V sokolovně, nebo u sokolovny jsme se sešli celkem 24x a to od 4. 10. 2007 až
do 25. 5.2008 každý čtvrtek od 15.30 do 16.30 hodin. V evidenci docházek
mám zapsáno čtrnáct dívek a jednoho chlapce. V průměru se cvičebních hodin
účastnilo deset dětí a to ve věkovém rozmezí 1. - 7. třídy. Děvčata Adriana

PĚŠKY: Černá hora - Kolínská bouda 2 km – Lučiny, Pražská bouda 3,5 km –
Bouda Mír 4,5 km – U Lesní boudy 5,5 km – Liščí louka 6,5 km – Chalupa na
rozcestí 10 km – Výrovka 11,5 km – Luční bouda 14 km – Sedlo nad Obřím
dolem 16,5 km . Zde je možno se rozhodnout, buď Obřím dolem do Pece pod
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Sněžkou 23,5 km, nebo na Sněžku 18 km a lanovkou do Pece pod Sněžkou,
nebo ze Sněžky na Růžovou horu 21,5 km a lanovkou do Pece pod Sněžkou,
nebo ze Sněžky pěšky do Pece pod Sněžkou – celkem 25 km.

Z trasy je možno si cestu zkrátit do Pece pod Sněžkou, kde nás bude čekat autobus:
-

Kolínská bouda – Pec p. S. 4 km
Pražská bouda - Velká Úpa – Pec p. S. 6,5 km
Bouda Mír - Pec p. S.
U Lesní boudy – Pec p. S. 4,5 km
Chalupa na rozcestí – Pec p. S. 5,5 km
Výrovka – Pec p. S. 5 km

- celkem 6 km
- celkem 10 km
- celkem 8,5 km
- celkem 10 km
- celkem 15,5 km
- celkem 16,5 km

Všechny trasy jsou vedeny po turisticky značených cestách.
odjezd z Nového Hrádku 30.8.2008 v 7.30 hodin, cena 200 Kč za osobu,
cesta pronajatým autobusem. Peníze budou vybírány při přihlašování
Přihlášky u p.Martinkové Lidmily 491 478 077 večer nebo mobil
731 158 934 nebo zdelima@centrum.cz

Foto z natáčení letošních velikonočních písní

Chrámový sbor

(případně ing. J. Holý 491 478 285, 736 159 010 nebo holy.j@tiscali.cz )
Přihlášky přijímáme od vyvěšení letáku do obsazení míst v autobuse.

Již několik desetiletí svým zpěvem doprovází všechny významné církevní
svátky hrádovský chrámový sbor. V posledních letech se pod vedením Ing. Jiřího Hlaváčka dostal na velmi dobrou úroveň a stal se úspěšným reprezentantem
Nového Hrádku v okolních obcích. V loňském roce byl například pozván, aby
vystoupil při svěcení praporu obce Borová a toto vystoupení bylo velice zdařilé.
V zimě zase s úspěchem vystoupil s vánočním programem v Bílém Újezdu a
opět na Borové.
O vysoké úrovni sboru svědčí i fakt, že zájem o zpívání v tomto sboru mají
rovněž zpěváci nejen z Nového Hrádku a blízkého okolí, ale také z Hradce Králové, Náchoda a České Skalice.
Zájemci o vystoupení hrádovského chrámového sboru mohou jeho zpěv slyšet i z několika CD, z nichž především to poslední, které zachycuje vánoční
zpěvy za posledních pět let, je na téměř profesionální úrovni.
Mezi vrcholy chrámové hudby patří Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby. Tato mše byla již dvakrát naším chrámovým sborem provedena a na letošní
půlnoční mši chystá sbormistr Ing. Jiří Hlaváček její opětovné nastudování.
Ing. Pavel Sobotka
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Procházka Novým Hrádkem
...Čtení na pokračování – dokončení z minulého čísla.

Zastavení u pomníku padlých
Letošního roku je to 90 let, co skončila 1. světová válka. Těžko bychom hledali
jejího pamětníka. Vím od své maminky a babičky, jak se zapsala svým krvavým písmem do většiny rodin v Čechách i na Moravě. Zbyly po ní četné pomníky s řadou jmen otců a synů navždy pohřbených na jejích bojištích. Kdo
měl zájem, mohl po několik pondělních večerů sledovat těžké a nesmyslné
umírání nevinných vojáků „za císaře pána“. Česká televize na 2. programu vysílala autentické záběry nejtěžších bitev. Oni umírali v zákopech a doma jejich
rodiny hladem a zimou. Chleba se pekl z brambor, otrub a mouky semleté ze
sušených žaludů a kaštanů. A přesto ho bylo málo. Lépe na tom byli lidé na
venkově, ale ve městech neměly dělnické mámy co dát dětem do hrnce. Takovou nouzi si neumíme ani představit. Ale je třeba si připomenout, co dalo podnět ke vzniku naší republiky.
Náš pomník na náměstí je památkově chráněn pod číslem 1830. Byl postaven
hrdinům 1. světové války. Bohužel se pískovcová deska s jejich jmény poškodila a byla sejmuta. Tak vám je připomenu.
Padlí v Rusku: Černý Josef č. 111, Černý Josef č. 17, Friml Jan, Hartman
Josef, Martinek Robert, Přibyl Ludvík, Přibyl František, Přibyl Pavel,
Vondřejc Ferdinand, Roubal Ludvík, Roubal František, Šmída Josef.
Padlí v Itálii (tato deska byla tak poškozena, že jsou některá jména nečitelná):
Bubení(ček?), Čáp Fil..., Drašnar Alois(?), Dyntar Josef(?), Drašnar, E...er,
Kn... Josef, Přibyl Jan, Přibyl Josef, Smola Adolf, Vančura Ferd., Vančura
Josef č. 153, Vančura Josef č. 164, Hánl Václav.
Padlí v Srbsku: Martinek Josef, Petr Josef, Štěpař Bohumil.
Co jméno, to těžký osud. Málokterá rodina neměla svého padlého, nebo
v lepším případě vojáka na frontě. Pak se třeba vrátili poničení na těle i na duchu. Každý chtěl věřit, že taková hrozná vojna se už nemůže opakovat. Obzvlášť silně jsme tomu uvěřili, když jsme se stali Československou republikou a
naším prezidentem byl zvolen Tomáš Garrigue Masaryk, muž moudrý a rozvážný, který se o republiku nejvíce zasloužil. Lidé jej milovali a věřili mu.
Přišel rok 1937 a Masaryk zemřel. Na jeho místo byl zvolen dr. Ed. Beneš. Od
války dorůstala druhá generace, aby zaplnila mezery po padlých. Od západních
sousedů začalo k nám studeně foukat, z našich dobrých spoluobčanů
v pohraničí se stali nepřátelé, kteří měli čím dál větší nároky na naši vlast. Jméno Adolf Hitler skloňovali ve všech pádech a uctívali jej jako boha.
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Naši tátové na popud vlády začali v pohraničí stavět malé, větší a největší bunkry proti nepřátelům. Byla to nejlepší obrana, kterou vojenští páni dokázali
vymyslet a dokončili ji včas. Bylo nám to málo platné. V roce 1938 se sešli naši
západní přátelé, se kterými jsme měli Dohodu o pomoci v případě napadení
Hitlerem v Mnichově a jednali „o nás bez nás“. Výsledkem bylo vydání našeho
pohraničí se řvoucími Henleinovci Německu i s nově postavenými bunkry. Nic
nebyla platná mobilizace, naše vláda vydala rozkaz opustit pohraničí bez boje! I
tak tam řada našich chlapců v uniformě našla svou smrt z rukou rozvášněných
zmanipulovaných Němců.
Vydali jsme jim pohraničí, a pořád to bylo málo. V roce 1939 vjel triumfálně
Hitler na Pražský hrad. Naše vláda v čele s prezidentem Benešem emigrovala
do Anglie, aby tam „vysvětlila“, jak byla špatná „Mnichovská zrada“.
Začala 2. světová válka.
Slovensko se od nás odtrhlo a založilo Slovenský štát s prezidentem Hlinkou.
Přesto, že jsme měli zvoleného prezidenta Háchu, byl k nám dosazen říšský
protektor Reinhard Heydrich. Byly zavřeny vysoké školy, studenti byli odvezeni na nucené práce do Německa (ročník jedenadvacet). Armáda byla rozpuštěna
a její výzbroj si přivlastnili Němci. Měli jsme jednu z nejlépe vyzbrojených
armád v Evropě. Polsko se bránilo
s mnohem hůře vyzbrojenou armádou a
naše vláda nám to zakázala. Byly zakázány všechny národnostní spolky, především Sokol a Červený kříž (předsedkyní
ČK byla Alice Masaryková). Po atentátu
na říšského protektora nastal v naší vlasti
takový teror, že neměl obdoby od doby
Temna. Denně byly zveřejňovány seznamy popravených vlastenců. Konfidenti a zrádci měli „žně“.
Toto období v našich dějinách zčeřilo
hladinu poklidného života i v Novém
Hrádku. Byli zatčeni a později popraveni
tito přední funkcionáři Sokola:
Vojtěch Koláč – ředitel měšťanky
v Novém Hrádku, jako starosta Župy
podkrkonošské – Jiráskovy
Josef Vondřejc – náčelník jednoty
Josef Světlík – pokladník.
Další zatčení a popravení měli pravděpodobně napojení na některou z ilegálních odbojových skupin, kterých bylo ve
Východních Čechách opravdu hodně: Antonín Kopecký, Augustin Kříž, Ka-
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rel Prouza. Při Pražském povstání v květnu 1945 zemřel na barikádě Emanuel
Černý.
Nikdo z nich nenosil na čele punc hrdiny, hrdinství prokázali, když to bylo
třeba.
Čest jejich památce! Nikdy nezapomeneme.

se slepičkou. Děti vzorně plnily úkoly, co jim nachystal po cestě klaun, víla Amálka
nebo malíř, a tak našly studánku s vodníkem a kohoutka zachránily. Slepička se jim
odměnila dárkem, který si musely najít u sokolovny. Poté jsme si opekli špekáčky a
měli jsme se zkrátka moc pěkně. Už teď se těšíme na říjen!
A já se těším na vás a už mám leccos vymyšleno, tak se děti a rodiče těšte :-).
Veronika Bohadlová

Byla ta druhá válka poslední? Moc si to přejeme, hlavně pro další generace.
Jana Šotolová.

U mě dobrý
NA HRÁDKU CVIČILI RODIČE A DĚTI
Již druhým rokem jsem pořádala cvičení
pro rodiče a děti a mám velkou radost, že byl
velký zájem. Každou hodinu přišlo nejméně
10 dětí s rodiči a nejvíce 18. Pro tak malou
obec, jako je Nový Hrádek, to je nádherné.
Děkuji tímto všem rodičům, kteří s dětmi
přišli a udělali si na ně čas, Také, že mě
pomohli s chystáním nářadí a že se nelekli
žádného mého nápadu, a poctivě dělali žáby
a hady, letadla,...
Každá hodina měla svůj řád a po hraní si
s balóny jsme zvonili na nástup. Děti se krásně naučily zpívat a ukazovat úvodní písničku: “Dobrý den,...“ Pak jsme se rozběhali a šli na rozcvičku. Rozcvičky byly různé,
cvičili jsme se šátečky, vařečkami, papíry, tyčemi, balóny atd. Hodně jsme zpívali a
říkali říkadla s ukazováním. Druhou částí hodiny bylo cvičení na jednotlivých nářadích
jako trampolína, lavičky, kruhy. Nejvíce oblíbené byly opičí dráhy, kde děti přenášely
různé předměty na druhou stranu tělocvičny (třeba domino, pexeso, ZOO, motýlky
“na louku“, rybičky “do rybníka“ a jiné).
Na závěr nechyběla hra. Malé děti měly
rády „Kolo, kolo, mlýnský...“ a větší vyžadovaly “bramboru“ nebo “bublinu“. Po
závěrečném nástupu a písničce “Dobrý
den,..“ se mnozí těšili na bonbónek. Knoulichovi, Hudkovi, Stříbrní a Hlaváčkovi se
postarali, aby děti mohly pokaždé dostat
omalovánku na doma.
Při závěrečné hodině jsme měli šipkovanou a hledali jsme studánku, abychom zachránili kohoutka, co se nerozdělil o zrníčko

23

Zdravím všechny příznivce kina a filmu. Dnes vás nechci
zatěžovat návštěvností, která je přece jen malinko lepší.
V uplynulém čtvrtletí vás nejvíce zaujala pohádka Zdeňka
Trošky Nejkrásnější hádanka – přišlo 101 lidiček. Dále vás
oslovil Venkovský učitel se skvělou Zuzanou Bydžovskou a
výborným Pavlem Liškou. Pobavila vás i Taková normální rodinka.
Nový červencový program máte na zadní straně FO. Zavítá k nám Indiana Jones a prožijeme s ním dobrodružství při hledání křišťálové lebky. Podíváme se
na Moravu v pohodové letní komedii Bobule. Přivítáme mimo jiné i 1000cího
návštěvníka našeho kina. Také se v létě dozvíme, že František je děvkař. Prožít
dobrodružství v divočině můžeme ve filmu podle skutečné události Útěk do
divočiny. Navštíví nás také dobrácký slon Horton. Také již podruhé zavítáme
do Narnie. Takže nás čeká horké filmové léto a prázdniny.
Přeji vám jejich krásné prožití a doufám, že k jejich pohodovému průběhu napomůže i návštěva našeho kina a že si na jejich konci budete moci říci U MĚ
DOBRÝ.
Na viděnou v našem kině se těší váš

P.S. Na podzim bude vyhlášena velká filmová soutěž, jejíž hlavní cenou bude
zlacený prsten z filmu Pán prstenů. Tak na nás nezapomeňte a napovím – šetřete a schovávejte vstupenky z našeho kina, mohou se vám hodit!
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Pohádka o pidimužíkovi jménem Ospalín Ospalý

Společenská kronika

V jedné pohádkové zemi bylo docela obyčejné městečko. Vlastně úplně obyčejné
nebylo, žili v něm totiž samí pidimužíci, a ti měli v městečku svoje domečky, obchůdky, továrničky, školku a taky školu. Do této školy chodili malí pidimužíci, aby se naučili vše, co má správný pidimužík umět.

Duben - červen 2008
Naši nejstarší občané oslavili narozeniny:

Mach Josef
Štěpán Cyril
Grim Antonín
Hánl Bohuslav
Červená Helena
Říhová Marie
Dušánek Zbyněk
Holý Jeroným
Balcarová Blažena
Červený Jiří
Novotný Karel
Světlíková Maruše
Fáberová Jaroslava
Drašnar Josef

Vždy na konci školního roku dělali skřítci zkoušky, a podle výsledků jim pan učitel
přidělil různobarevné čepičky. Skřítci, kterým šlo lépe vykonávání zlých skutků,
dostali čepičku černou a ti, kteří byli výteční v provádění skutků dobrých, dostali
čepičku červenou.
Tuto školu také navštěvoval pidimužík jménem Ospalín Ospalý. Tenhle skřítek při
vyučování stále spal a nedával pozor. Na konci roku, když přišel ke zkouškám, dostal
dva úkoly. Nejdříve měl jedné hospodyni začarovat slepici tak, aby přestala snášet
vejce. Ospalín však místo čarování usnul. Slepice snášela vejce dál až do té doby, než
tento úkol splnil skřítek Bambulín Pidlooký, který od pana učitele dostal černou
čepičku. Druhým Ospalínovým úkolem bylo ukázat chudému tovaryšovi cestu k pokladu. S mládencem se měl setkat v lese. Skřítek se pohodlně usadil do měkoučkého
mechu a čekal na tovaryše, ale ten se zdržel u strašidelného hradu a Ospalín zase
usnul. Červenou čepičku za splnění tohoto úkolu dostal skřítek Haragara Zrzavý.
Ospalín u zkoušek propadl a hrozilo mu, že bude muset pro neschopnost odejít z
městečka pidimužíků do hlubokého lesa, kde na každého skřítka číhá mnoho nebezpečí. Ospalín byl z toho nešťastný a stále plakal. Měl totiž strach, že jej v lese sezobne datel nebo sežere divoká kočka.
Když už měl zabalený kufírek a chystal se k odchodu, ozvalo se ze školního rozhlasu toto hlášení: "Pozor, pozor, skřítek Ospalín se má ihned dostavit do ředitelny."
Když Ospalín přišel do ředitelny, pan ředitel mu povídá: "Tak, co s tebou, ty kluku
nešťastná? Ještě ti dám jednu možnost, abys dokázal, že patříš mezi nás pidimužíky." Po těchto slovech vzal skleněnou kouli, kterou pohladil a v tu chvíli se v ní objevila postýlka s malou holčičkou, která nemohla usnout. Pan ředitel řekl" "Jestli se ti
podaří holčičku uspat, tak nebudeš muset opustit naše městečko." Ospalín byl rád,
že má ještě možnost se zachránit, ale zároveň měl strach, jak to dopadne. Po příchodu do pokojíku, ve kterém měla holčička postýlku, řekl: "Ahoj, já jsem pidimužík
Ospalín a teď si vlezu k tobě do postýlky a budeme spolu spinkat." Poté se zachumlal
pod peřinu a za chvíli oba spali.

Šmída Jaroslav
85 let
Hlaváčková Marie
74 let
Tluka Zdeněk
77 let
Ptáčková Miloslava 92 let
Vondřejcová Vlasta 75 let
Kopecká Božena
90 let
Sychrovská Miloslava 77let
Klamta Jiří
82 let
Novotná Božena
74 let
Zeunerová Anna
78 let
Hlaváček Ferdinand 84 let
Drašnar Zdeněk
78 let
Pohl Josef
74 let

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

V měsíci květnu 2008 oslavili diamantovou svatbu „60“ let společného života manželé
Josef a Marie Drašnarovi
Manželům přejeme hodně štěstí, zdraví, pohody a splnění všech přání.
Noví občánci:

Šárka
Kateřina
Laura
Ema
Prokop

Za splnění tohoto úkolu dostal Ospalín krásnou modrou čepičku s tím, že bude
chodit vždy tam, kde nemohou děti spát. Možná přijde někdy i k vám.
Zdeněk Drašnar
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70 let
78 let
73 let
73 let
75 let
87 let
71 let
70 let
79 let
82 let
74 let
82 let
85 let
82 let

Možná
Kořanová
Komůrková
Radoňová
Stříbrný

Šťastným rodičům blahopřejeme.
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Zemřel:

KINO NOVÝ HRÁDEK
Jaroslav Effenberk

ČERVENEC 2008

STŘEDA 9. IRON MAN
v 18,30 hod. …Hrdinové se sami nenarodí. Musíme je vyrábět.

Vzpomínáme...

Slavná komiksová postava Iron Man patří mezi klenoty vydavatelství Marvel. Nečekejte dalšího spasitele lidstva, kterému k jeho schopnostem dopomohlo pavoučí kousnutí
nebo ozáření. Muž se železnou maskou se ke své výjimečnosti „poctivě“ vypracoval.
Širokoúhlá akční podívaná je uváděna v původním znění.

Vstupné: 55,- Kč

Mládeži do 15 let nevhodný

STŘEDA 16. B O B U L E
v 18,30 hod. …aneb nevinně o víně. Letní melancholická komedie o dvou kamarádech, kteří pochopí, že nejen u moře se dá prožít fantastická dovolená. Pokud budete
po shlédnutí filmu mít pocit, že musíte odjet na Moravu, na nic nečekejte a udělejte to!
Hrají: Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, Tomáš Matonoha, Václav Postránecký, Lubomír Lipský a další. Režie: Tomáš Bařina

Vstupné: 60 Kč

Mládeži přístupný

STŘEDA 23. Sex ve městě
v 18,30 hod. Film je pokračováním seriálových příběhů. Znovu se setkáte s Carií,
Samanthou, Charlott a Mirandou a podíváte se, jak prožívají své životy čtyři roky po
skončení seriálu. Trojice čtyřicátnic a jedna padesátnice „co se tváří jako třicátnice“ si
užívají života, sexu, peněz a hodně o tom mluví.

Vstupné: 55,- Kč
Maketa hradu Frymburk od Jarmily Haldové

SOBOTA 26. INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ
v 18,30 hod. KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
Devatenáct let čekání

Frymburské ozvěny

skončilo: Jedna z nejslavnějších postav filmové historie se vrací na stříbrné plátno.
Universitní profesor a muž, který objevil Archu úmluvy, zachránil Sankarové kameny a
nalezl Svatý grál v novém dobrodružství, které si přece nemůžete nechat ujít.

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

•
•
•
•

•
•

Mládeži do 12 let nepřístupný

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: 200 výtisků. Číslo vyšlo 23.6.2008

Vstupné: 60,- Kč

Mládeži přístupný

STŘEDA 30. H O R T O N
v 18,30 h Tvůrci Doby Ledové přichází s novým pohádkovým příběhem pro děti i
dospělé. Horton je docela normální slon v dobré fyzické kondici a tak ho docela překvapí, když mu pod nos spadne smítko prachu a začne si s ním povídat….

Vstupné: 40,- Kč

Mládeži přístupný

POZOR! I letos se blíží 1000 návštěvník kina, který obdrží filmové ceny. Můžete
to být právě VY!!! 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.

Příští číslo vyjde pravděpodobně v září 2008, uzávěrka bude 10.9.2008

Připravujeme: Letopisy Narnie2 : Princ Kaspian, U mě dobrý, Útěk do divočiny, František je děvkař, Panda Kung-Fu, Bathory, Temný rytíř, Mumie 3, Mamma Mia a další.
Změna programu vyhrazena!
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