Co dáš za lásku?
Co dáš za lásku,
čím obdaruješ svět
za všechnu radost,
v níž našels´ dost krásných vět?
Tak čím jen zaplatíš to,
že můžeš se smát,
když utřel(a) jsi slzy,
vděčnost budeš chtít dát?
Mirek Fiala 2003

Víceúčelové
sportovní hřiště
Úprava terénu pod školním hřištěm

ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ MĚSTYSE NOVÝ HRÁDEK
3 / 2008

ZÁŘÍ

5,- Kč

Městys Nový Hrádek obdržel z rozpočtu Královéhradeckého kraje dotaci ve výši
199 000,- Kč na realizaci projektu s názvem „Víceúčelové sportovní hřiště pro veřejnost oprava oplocení a opěrné zdi východní část – III. etapa“ z jednoletého dotačního
programu číslo SMR200811/0031. Práce započaly odstraněním starého oplocení a vybouráním zdiva pro vybudování bezbariérového přístupu na hřiště. Realizací této III.
etapy bude ukončena oprava oplocení včetně opěrné zdi. Nově bude vybudován bezbariérový přístup na hřiště, který umožní nejen vjezd malé techniky na úpravu povrchu,
ale hřiště budou moci bez problémů používat i méně pohybliví občané. O ukončení
akce budete informováni v prosincovém čísle zpravodaje.

www.novy-hradek.cz

Městys Nový Hrádek
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•

Poděkování

•

Městys Nový Hrádek a SDH Nový Hrádek děkují panu Petru Řehákovi s manželkou za všímavost.
Dne 13.8.2008 v dopoledních hodinách si při cestě po lese všimli doutnající černé skvrny na
pokraji lesa. Neprodleně upozornili nejen hasiče, ale i starostu městyse. Včasným zásahem se
předešlo rozsáhlejším škodám na lesním porostu.

•

Děkujeme a budiž pohotové jednání manželů Řehákových příkladem pro ostatní.
Vladimír Říha, starosta

•
•
•

•
•
•
Řemeslnické trhy na náměstí 29.6.2008

Krátce...
•

•



Anna Marková
19. června vystoupil v kině již podruhé pěvecký sbor JITRO dirigenta p. Jiřího
Skopala z Hradce Králové. Vystoupení mělo název „Děti dětem“. Před zcela zaplněným sálem v dopoledních hodinách dojemně zazpívalo celkem 96 zpěváků
hradeckých i novohrádeckých.
20. a 21. června se uskutečnila humanitární sbírka pro občanské sdružení Diakonie Broumov.
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•
•

•
•
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24. června proběhla v místním kině tradiční školní akademie na ukončení školního
roku. Měla tématické zaměření „Cesta kolem světa“.
28. a 29. června připravili hasiči a sokolové veřejností oblíbené pouťové opékání
selete.
29. června při novohrádecké pouti se již
potřetí uskutečnily na náměstí řemeslnické
trhy. Bylo možné shlédnout a vlastníma
rukama si zkusit řemeslnické dovednosti.
Děti zaujaly i pouťové atrakce a ukázka
volně žijících ptáků. V předsálí kina byla
instalována výstava „Nový Hrádek včera
a dnes“. Porovnávala místa našeho městyse na dobových pohlednicích s fotografiemi
stejného místa v současnosti. Velký ohlas
vyvolala brožura sestavená z těchto fotografií. O její vznik se zasloužil především
Miroslav Dušánek.
6. července náhle zemřel ve věku 74 let zpěvák oblíbený zejména starší generací
Karel Hála.
9. července se konala Na kovárně beseda o zdraví, kterou vedl Mgr. Tesař z Brna.
21. července proběhlo setkání vedení obce a TJ Sokol s poslankyní Mgr. Zdeňkou
Horníkovou spojenou s prohlídkou budovy sokolovny. Cílem schůzky bylo seznámení s technickým stavem této budovy, která po léta slouží všem občanům
městyse. Sokolovna nezbytně potřebuje finančně náročnou generální opravu.
21. července byl po 18 letech v Bělehradě zatčen někdejší bosenskosrbský vůdce
Radovan Karadžič. 30. července byl vydán soudu v Haagu, aby se zodpovídal ze
svých zločinů, především za masakr v Srebrenici.
23. a 24. července postihla Slovensko povodeň. Voda zaplavila 40 obcí a vyžádala
si i oběti na životech.
26. července až 8. srpna se uskutečnil v Novém Městě nad Metují na Pavlátově
louce 18. ročník Akademických týdnů.
6. srpna byl v Moskvě pohřben legendární spisovatel Alexandr Solženicyn. Dožil
se 89 let.
8. až 24. srpna 2008 proběhla okázalá XXIX. olympiáda v Pekingu. Čeští sportovci byli úspěšní, získali 3 zlaté a 3 stříbrné medaile. Oslnily zejména „zlaté“ ženy
Kateřina Kůrková Emmons (střelba), Barbora Špotáková (hod oštěpem) a David
Kostelecký (střelba).
8. srpna při železničním neštěstí ve Studénce na Novojičínsku zahynulo 7 cestujících a 170 jich bylo zraněno. Před vlak jedoucí z Krakova do Prahy se zřítila část
opravovaného mostu.
9. srpna bez přihlédnutí k probíhajícím olympijským hrám vypukl v Gruzii po
napadení Ruskem otevřený válečný konflikt. Rusko vede s Gruzií spor o Jižní
Osetii a Abcházii.

•

20. srpna havarovalo letadlo na letišti v Madridu. Havárie a následný požár letadla
si vyžádal 153 oběti.
• 30. srpna uspořádala místní TJ Sokol v pořadí druhý Výlet do Krkonoš. 43 účastníků šlo z Černé hory do Pece pod Sněžkou různými trasami. O zdar výletu se zasloužilo také krásné počasí s dobrou viditelností.
• 31. srpen znamenal „konec 50 haléřových mincí“. Haléře se používaly 116 let.
Dále se bude zaokrouhlovat na koruny.
• 1. září zemřel v Torontu ve věku 93 let významný světový podnikatel českého
původu Tomáš Baťa. Jeho obuvnické firmy se nacházejí v 50 zemích světa.
• 1. září dorazil hurikán Gustav k břehům v USA v oblasti New Orleans již jednou
postižené hurikánem Katrina. Před dopadem na pevninu způsobil nejvíce škod
hlavně na Kubě.
• 6. září se na cvičišti místního požárního sboru konal již 4. ročník
soutěže hasičských družstev v požárním útoku nazvaný O pohár
starosty městyse. Z 12 zúčastněných družstev obsadili muži
z Nového Hrádku 1. místo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------J. A. Komenský: Vše na světě se dá napravit jen jemným teplem lásky.

dy pro počítačovou učebnu. Omítnuté konstrukce jsou již vymalovány a nyní
probíhají práce na sociálním zařízení – obklady, dlažby, zdravotechnika a
další dokončovací práce.
O dalším postupu prací budete informováni v dalším vydání zpravodaje.
„Podpořeno Programem financovaným z prostředků Islandu, Lichtenštejnska

a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu a Královéhradeckým krajem“
Městys Nový Hrádek

Anna Marková

Půdní vestavba v základní škole pokračuje
INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. TŘÍD ZŠ
Investiční akce „Vestavba nových učeben v půdním prostoru ZŠ Nový Hrádek – III. etapa“ pokračuje ve vysokém tempu. Ke dni 30. 6. 2008 byla
předložena II. monitorovací zpráva, která rekapituluje vynaložené finanční
prostředky za II. čtvrtletí 2008. Po kontrole pracovnic odboru Evropských
záležitostí Královéhradeckého kraje na místě stavby nebyly shledány nedostatky, proto nic nebránilo poukázání další platby. Peníze ve výši
1 284 384,07 Kč byly připsány na zvláštní účet. Během II. čtvrtletí byla
provedena tepelná izolace krovů, sádrokartonové konstrukce stropů, příčky.
Rozvody elektroinstalace a mnoho dalších prací. Období prázdnin stavbaři
využili prázdné školní budovy pro napojení rozvodů zdravotechniky . Dále
bylo provedeno odvětrání mezistřešního prostoru a elektroinstalační rozvo-
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Ve dnech 31. října a 1. listopadu 2008 se v prostorách haly Hamra v Náchodě uskuteční prezentační akce středních škol pod názvem PRO FUTURO – VÝSTAVA
STŘEDNÍCH ŠKOL REGIONU KLADSKÉ POMEZÍ. Záštitu nad přehlídkou
přijali poslankyně Parlamentu ČR paní Zdeňka Horníková a pan Ing. Oldřich
Čtvrtečka, starosta Města Náchoda. Akce se koná s finanční podporou Kraje.
Na výstavu je přihlášeno více než 30 vystavovatelů a dohodou se základními školami bude organizována doprava žáků 9. tříd z regionu. Partnery akce jsou Regionální
hospodářská komora SVČ – Jednatelství Náchod, CzechTourism Praha, Branka o.p.s.
Náchod, ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola Náchod. Hlavním partnerem je TYCO ELECTRONICS Trutnov. Generálním sponzorem je Česká spořitelna
OP Náchod. Cílem akce je poskytnout žákům 9. tříd a jejich rodičům informace o nabídce oborové struktury všech typů středních škol. Součástí Výstavy je soutěž pro žáky
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9. tříd „POZVI A VYHRAJ,“ sponzoři Hotel Kristýna Špindlerův Mlýn a Hotel
TOMMY Náchod. Mediálními partnery akce jsou Český rozhlas Hradec Králové a
Noviny ECHO.
Výstava je otevřena rodičům a veřejnosti v pátek 31. října od 8 do 17 hodin,
v sobotu 1. listopadu 2008 od 8 do 13 hodin. Vstup na přehlídku je bezplatný!
Ing. Vladimír Štěpánek
za pořadatele

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Dne: 18. října 2008

Stanoviště:

ČAS: 10,00 – 10,25 hodin

NOVÝ HRÁDEK
před úřadem městyse

Vybírané nebezpečné odpady:

Informace ze Sokola podzim 2008
Začíná podzimní období a rodiče se rozhodují kam s dětmi, aby „něco dělaly“.
T. J. Sokol Nový Hrádek opět nabízí cvičení pro rodiče a děti, všestrannost pro
žákyně 1. - 7. třídy, aerobic pro žákyně 4.-7.třídy, chlapce 1.-4. třídy základy
fotbalu, chlapce 4.-9. třídy florbal. Starší děvčata mohou využívat hodiny aerobiku a posilování jako ženy, chlapci mají florbal. Intenzivnější sportování a nábor nových lyžařů nabízí pro děti lyžařský oddíl.
Rozvrh hodin určuje čas sportování jednotlivých skupin v sokolovně a je celoročně vyvěšen ve vývěsní skříňce Sokola na náměstí. I když v současné chvíli
může ještě dojít k malým změnám a doplňkům.
Zveme každého našeho malého i velkého spoluobčana ke cvičení a sportování.
Lépe se poznáme a naše soužití na Hrádku bude příznivější. Přesnější informace podají jednotliví cvičitelé.
Další rozšíření možnosti sportování závisí na zodpovědných vedoucích, kteří by
měli zájem se o skupiny starat a dodržovat daná pravidla.
Věříme, že nikoho neodradí členské příspěvky zvýšené o 20 Kč u dětí a důchodců a 50 Kč u dorostu a dospělých za rok. Toto zvýšení je poprvé od roku
2003. Každá koruna je pro naši jednotu a tím i pro Hrádek užitečná. Zatím jsou
příspěvky stále symbolické a věříme, že i každému dostupné.
Zveme všechny na účast a fandění na již tradiční Župní přebor v přespolním
běhu v sobotu 27. září 2008 v 10 hodin u hradu Frymburk. Dále zveme na Posvícenskou zábavu do sokolovny 4. října 2008 s hudbou Hydra.














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

Kompletní elektropřístroje a zářivky budou odebírány
ne jako odpad, ale na zpětný odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!

náčelnice Martinková Lidmila
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oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy
akumulátory (i plné)
monočlánky
zářivky, výbojky
ledničky, mrazničky
televizory
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ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU! VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU!
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ!

Přineste nám svůj odpad !
Chraňte naše životní prostředí !
: 494 629 050, fax:494 629 070
INZERCE

PRODEJ
Nabízíme k prodeji zděný přízemní objekt s pultovou střechou na okraji
obce Nový Hrádek. Jedná se o samostatně stojící budovu bez č.p. na
st.parc.č. 423 o výměře 119 m². V budově je rozvod elektroinstalace,
ostatní sítě v obci. Vhodné jako sklad, dílna.
Cena: 80 000,- Kč
Kontakt: 221403453 pí. L. Picková, 224943164 p. E. Vovsová

Upozornění
Školení předlékařské první pomoci

bude probíhat ve 3 lekcích.
První lekce bude ve středu 8. října v 17 hodin u Jany Šotolové.

Slavnostní setkání bezpříspěvkových dárců krve s představiteli
zastupitelstva Městyse Nový Hrádek a Červeného kříže předpokládáme v první
polovině listopadu t. r.
Jana Šotolová.
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PRAVDA O ČERNÝCH BARONECH
V padesátých letech se nedostávalo v ČSR uhlí, zkrátka neměl ho kdo
v dolech nakopat. A tu přišel na spásný nápad prezident republiky Klement
Gottwald a jeho zeť ministr národní obrany JUDr. Alexej Čepička, že by uhlí
mohli nakopat vojáci. Tento protizákonný návrh ještě schválil smutně proslulý
Bedřich Reicin, který později skončil na šibenici. A tak byly utvořeny útvary
PTP - pomocné technické prapory. A k těm byli povoláni na „dobrozdání“
místních nebo městských národních výborů politicky nespolehliví vojáci. Nyní
mi, čtenáři dovolte, abych se obšírněji zmínil o těch, kterým se dostalo té „cti“
u PTP sloužit.
Nejvíce nás bylo, co jsme měli v posudku napsáno „rolnický původ“. Ostatně z 244 nevinných lidí, kteří byli v padesátých letech popraveni, bylo nejvíce
rolníků nebo mužů rolnického původu. Na druhém místě to byli synové živnostníků. Zde stačilo, když byl otec trafikant nebo matka hokyně a synáček
narukoval k PTP. Také tu byli synové rodičů, kteří vlastnili majetek, stačil rodinný dům. Početnou skupinu tvořili vysokoškoláci, kteří byli z politických
důvodů vyloučeni z vysokých škol. Jen málokterému se po „vojně“ podařilo
studium dokončit. Další skupinu tvořili duchovní a věřící. Běda mládenci, který
před vojnou chodil do kostela! A dál tu byli příslušníci jiných politických stran
než KSČ. K PTP byli též povoláni ti, kdo byli jiné národnosti než české a slovenské. A ještě tu byli rebelové. Jim se stále něco nelíbilo. Také byli k PTP
povoláni muži nebo jejich příbuzní, kteří ve druhé světové válce bojovali na
západní frontě. Nesmím zapomenout na učitele a profesory. Ti se dostali
k našim útvarům proto, že málo vtloukali do hlavy žákům a studentům marxismus. A i ten voják, který měl příbuzného v zahraničí (stačil bratranec) byl povolán k PTP. Ti mladí muži, kteří se pokusili o ilegální přechod státní hranice a
byli při tom dopadeni, rovněž sloužili u PTP. Nejméně početnou skupinu tvořili
šlechtici, baroni a hrabata. Zvláštní skupinu tvořili ti, kteří měli od obce či města v posudku napsáno „z ostatních důvodů“. Oni marně pátrali, proč u PTP jsou.
Velmi jsme my mladí litovali ty, kdo byli k PTP povoláni „na paragraf“. Zde ať
mi čtenáři prominou, že si číslo toho paragrafu nepamatuji. To byli vesměs
starší muži, kteří měli základní vojenskou službu dávno za sebou. Tak se stalo,
že mezi námi byli vojáci, kteří se narodili v 19. století!
Pomocné technické prapory byly tzv. lehké, kde vojáci pracovali na stavbách, a těžké, kde pracovali v dolech, v podzemí.
Vojenská služba u PTP trvala 2 roky. Ale ti, kteří dostali z obce či města do
posudku „návrat nežádoucí“, sloužili déle. Já například plných třicet měsíců a
deset dnů. Bylo to v Petřvaldě u Karviné v letech 1951 – 1953.
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Ti, kteří četli knížku Miroslava Švandrlíka „Černí baroni“, nebo zhlédli
stejnojmenný film, mohou snadno nabýt dojmu, že jsme si užívali legrace
s hloupými důstojníky, vytloukali hospody a chodili za ženskými. Je sice pravda, že naši velitelé byli s intelektem na štíru, ale o to byli krutější.
Náš tábor byl obehnán ostnatými dráty a hlídali nás strážci s ostře nabitými
samopaly a cvičenými psy.
A jaký byl náš denní režim?
Bylo to osm hodin práce na dole, dvě hodiny výcviku v terénu a dvě hodiny
politického školení. Na práci na šachtě jsme nebyli zacvičeni, na bezpečnost
práce se moc nehledělo, na některých úsecích se pracovalo v rychlém tempu,
proto docházelo k častým úrazům, někdy bohužel i ke smrtelným.
A zatímco my jsme sloužili beze zbraně u útvaru PTP, naše rodiny doma
byly často krutě pronásledovány.
Jediným štěstím pro nás bylo, že se odebrali na věčnost sovětský krutovládce Josef Vissarionovič Stalin a hrobař národa Klement Gottwald. Jinak bychom
svůj život skončili v sovětských koncentračních táborech na Sibiři.
Po propuštění do civilu nás čekalo další šikanování.
Ačkoliv to zní jako zlý sen, to, co jsem zde vylíčil, se skutečně stalo, a to
v polovině dvacátého století ve Střední Evropě.
S úctou vzpomínáme na kamarády, kteří v dolech zemřeli a na ty, kteří se
kvůli popsaným útrapám dnešních dnů nedožili.
Čest jejich památce!

Nejhorší byla nejistota, jak dlouho vlastně u PTP budou. To z nich nikdo nevěděl.
Hlavní oporou při překonávání těžkostí vojenské služby byli kněží, kteří
sloužili u útvaru PTP. Pro celý útvar byl největší oporou katolický kněz P. Jaromír Elšák z Orlové v Beskydech. Dokázal všem předávat velkou životní sílu.
Osobní přátelství s panem farářem vydrželo až do konce jeho života. U stejného
útvaru sloužil také kníže Šternberk. Říkali mu „hrabě“.
Pobyt na vojně se stal pro některé snesitelnější díky tomu, že jeden
z lidštějších velitelů měl pochopení pro hudební dovednosti vojáků a dovolil
jim založit vlastní kapelu. Václav hrál na basu a byl i kapelníkem. Mezi muzikanty vzniklo celoživotní přátelství.
Po smrti prezidenta Klementa Gottwalda, kterého ve funkci vystřídal Antonín Zápotocký, se politické klima poněkud oteplilo. Na základě nově vypracovaného posudku MNV Nový Hrádek a díky osobní urgenci členů rodiny Sychrovských na ministerstvu obrany byl Václav zcela nečekaně propuštěn do civilu
před Vánocemi 8. 12. 1953.
Václav Sychrovský vystudoval textilní
průmyslovou školu v Brně. Své středoškolské
vzdělání dobré úrovně včetně znalosti angličtiny nikdy ve svém aktivním pracovním životě nemohl využít. Stín PTP ho provázel celý
jeho život.
Po změně v roce 1968 se účastníci vojenských táborů nucených prací sdružili ve svazu
PTP, ale jejich skutečná činnost se mohla
rozvinout až po roce 1989. Scházeli se na
sjezdech, utužovali stará přátelství a navazovali nová.
Na posledním rozloučení s Václavem
Sychrovským v srpnu 2001 nechyběli ani
kamarádi od PTP ze všech koutů republiky.
Vlastenectví, víra v Boha, láska k hudbě a
ke všemu krásnému přes všechny životní
útrapy Václava po celý život neopustila.

Černý baron Bohuslav Skalský z Poniklé

Se žádostí o zveřejnění svých vzpomínek se pan Skalský obrátil na představitele našeho městyse. To nás vedlo k zamyšlení, kdo z našeho okolí sloužil
v padesátých letech u útvarů PTP. Byli to bratři Václav a Zdeněk Sychrovských z Nového Hrádku a také Josef Balcar z Borové. Václav Sychrovský
nevzpomínal často na toto své životní období. Přesto ve svých výpovědích plně
potvrzoval skutečnosti, které uvádí pan Skalský ve svém článku.
Náš spoluobčan Václav Sychrovský byl přidělen k Pomocným technickým
praporům jako syn bývalého majitele mechanické tkalcovny – nyní budovu
využívá výrobní družstvo Velos Nový Hrádek. Vojenskou službu „u lopaty“
nastoupil 1. 10. 1951 na dobu neurčitou. Byl zařazen k manuelní práci na stavbách ve středních Čechách (v Terezíně, Lysé n. Lab., Mimoni, v táboře pod
Milešovkou). Budovali vojenské stavby, obytné domy, kopali ručně výkopy.
Těžkou dřinu střídala politická přeškolování s cílem ovlivnit jejich myšlení.
Vojenská služba u PTP byla náročná nejen fyzicky, ale především psychicky.
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Podle vyprávění paní Miloslavy Sychrovské zapsala
Anna Marková, kronikářka
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Doufám!!!
Zdravím všechny příznivce a fandy našeho kina. Zas tu máme závěr léta a
je na každém z nás, aby je zhodnotil. Já je hodnotím kladně. Padaly rekordy a
nejen teplotní!
V červenci nás nejvíc oslovil film Horton. Na toto představení dorazila návštěva děcek z tábora. Jednalo se o postižené děti, které zde trávily prázdniny
a naše kino jim je pomohlo zpříjemnit. I pro mě byla jejich návštěva velkou
vzpruhou. Sledoval jsem jejich reakce a byly úžasné. Prožívaly film, reagovaly
naprosto spontánně a opravdově. Na závěr tleskaly a odcházely od nás spokojeny. Tento den jsme také přivítali 1000cího návštěvníka. Tentokrát se jimi stali
bráškové Kuba a Matěj Ježkovi, takže ještě jednou gratulujeme a doufáme, že
z filmových cen měli radost. Byl to prostě prima den!

U září bych ještě chvilku zůstal. Zřizovatelem kina jsem žádán, abych snížil
počet představení (takže v listopadu NEHRAJEME). A právě v den uzávěrky
bude jednat zastupitelstvo o dalším hracím profilu našeho kina. (Poznámka
redakce – zde byl článek redakčně zkrácen, protože výsledek jednání zastupitelstva hrací profil nemění.) Pro informaci pár čísel: do této chvíle nás navštívilo
téměř 1800 diváků. Průměrná návštěvnost je 50 diváků na 1 představení. Plán
tržby byl 90 tis. Kč. Toto je již splněno. Vím, že spolu s tím rostou náklady na
provoz, ale mělo by se vzít v úvahu, že do těchto nákladů na provoz (kina) je
zahrnuta i spousta akcí, které se kina týkají jen tím, že zajišťuje prostory, vytápění, voda, světlo, tedy energie. Ceny těchto razantně vzrostly. Například týdenní nacvičování školní akademie, divadla, trhy, zasedání zastupitelstva a
další akce. Vzrostla i cena půjčovného za filmy. Podle mých propočtů jsme si
však na půjčovné vydělali. Ostatní náklady hradí městys – tedy zřizovatel. Je
však na jeho zvážení, zda bude zvýšené náklady hradit.

V srpnu se mi podařilo zajistit mimořádnou premiéru velkofilmu Bathory.
Oficiální česká premiéra byla 10. července a naše kino ji uvedlo 21. srpna. Vy
jste ji ocenili svojí návštěvností – přišlo vás 204, tedy letošní rekord!
Musím také říci, že jste spoustu pěkných filmů nechali takřka bez povšimnutí. Třeba film Útěk do divočiny. Úžasný příběh natočený podle skutečné události – o chlapci, který se po vystudování rozhodl opustit svou rodinu, své přátele a domov a vydal se na cestu za svobodou do divočiny. Škoda ale, že jen
nás několik odešlo spokojeno a s hlubokými zážitky.
V září jsme začali s Kung-Fu Pandou - úžasným animákem od tvůrců Shreka.
Navštívilo jej 60 návštěvníků. V době uzávěrky promítneme podruhé Bathory
pro ty, kteří v srpnu nemohli a nebo chtějí velký filmový příběh prožít ještě
jednou. Dále můžete navštívit zbrusu nový animák VALL-I od tvůrců filmů jako
Auta a Ratatouille. A září zakončíme Temným rytířem. Filmem, který sklízí velké úspěchy. Tak doufám, že si jej nenecháte ujít.
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V říjnu nás čeká 3. pokračování filmu Mumie, tentokrát s názvem Hrob dračího císaře. A pak trhák letošního léta – MAMMA MIA! Muzikál, kde uslyšíte
na 30 hitů slavné švédské skupiny ABBA a kde uvidíte skvělou Meryl Streepovou v hlavní roli.
Další program naleznete na zadní straně FO. V listopadu kino nehraje!!!
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A v prosinci na vás čekají filmy jako Sněženky a machři po 25 letech – nová
česká komedie, Nestyda – zbrusu nová česká komedie s Emilií Vašáryovou
v hlavních rolích, Madagaskar 2 – nový animák, ve kterém proběhne losování
ještě stále probíhající soutěže a bude předána cena z filmu Pán prstenů. Vy
nám taky, šéfe!! je úplně nová komedie s Václavem Vydrou v hlavní roli. A na
závěr Qantum of solace – nejnovější bondovka. Tedy program exklusivní.
Když jsem před dvěma lety začínal, mým prvním filmem bylo Casino Royale
– bondovka, a letos novou bondovkou končíme. Snad nebude i mým filmem
posledním. Doufám!!!
Váš

Pohádka o zlém Hertlajzníkovi
Skřítci Pupajzník a Pumpajzník měli prázdniny, ve školce byla dovolená, a tak i Bambulák byl s nimi doma.
Ráno se mohli všichni tři pěkně vychrnět, a když o půl deváté vstávali, měli na stole snídani, kterou jim
maminka nachystala předtím, než s tatínkem odešla do práce. Na stole byl vždy také lísteček se vzkazem, co
mají ten den dělat. Tentokrát na něm bylo napsáno:

Ke všemu dostal ještě hlad, a proto začal hledat něco dobrého na zub. Ve spíži našel natrhané borůvky,
odnesl si je do kuchyně ke stolu a začal baštit. Jak borůvky ubývaly, prstíky více a více fialověly, a když byla
nádobka prázdná, Bambulák byl tak špinavý, že spíše než skřítka připomínal velikánskou borůvku. "Mňam,
mňam, to je dobrota," pomlaskával si malý mlsoun, "ještě zajdu do spíše a dám si pořádně do nosu." Cestou
Bambulák ručkou zavadil o stěnu kuchyně. "Vida, jak to pěkně maluje," pochvaloval si skřítek a začal prstíkem kreslit po stěně, kterou minulý týden tatínek nabílil. Obrázky přibývaly: sluníčko, kytičky, pejsek,
kočička. Když měl Bambulák prstíky již čisté a nešlo mu to malovat, skočil do spíže pro další borůvky. Teď je
již ale nejedl, jenom je rozmačkával a maloval a maloval.
Když se bráškové vrátili od jezírka, stěna byla již skoro celá pomalovaná. "To je nadělení," spráskl ruce
Pupajzník, "co tě to, kluku, napadlo, a jak to, že nespíš?" "On mne štípnul komár," odpověděl Bambulák. "A ten
komár ti taky řekl, abys čmáral borůvkami po zdi, co? Umíš si ty troubo vůbec představit, jaký bude mazec,
až přijde tatínek s maminkou z práce domů," řekl bledý Pumpajzník. "Je to průšvih až na půdu," zhodnotil
situaci Pupajzník, "ale řečmi teď nic nespravíme, musíme něco udělat!" Pumpajzník se podrbal za uchem a
pravil: "Já už vím co. Kousek odsud v dutém stromě bydlí skřítek Nátěrník, zajdeme za ním a poprosíme ho,
jestli by nám stěnu nabílil," Tak se kluci vypravili za Nátěrníkem. Sotva vyšli ze dveří, potkali skřítka
Hertlajzníka, který právě procházel kolem jejich domečku.
Hertlajzník byl skřítek zlý. Jen tak se potuloval po světě, a kde mohl, tam škodil. Čím větší špatnost vyvedl, tím větší měl radost. Tohle bráškové nevěděli a tak, když se jich Hertlajzník zeptal, kam jdou, vše mu
řekli. "To máte veliké štěstí, že jste narazili zrovna na mne," spustil zlý skřítek, "za žádným Nátěrníkem již
chodit nemusíte, já vám tu zeď vymaluji sám." "Jé, to bude paráda, tak pojďte dál," řekl Pumpajzník a již
otevíral dveře do domečku.
"A kde máte barvu a štětce?" zeptal se Bambulák. "Uvidíte," uchechtl se Hertlajzník. A taky, že viděli.
Zlý skřítek se pustil do díla. Ze spíže vzal zbývající borůvky, v hrnci je rozmačkal a potom ze svého ušmudlaného batohu vytáhl štětce, jaké se jen tak nevidí. Byly to ocásky, které ukradl různým zvířátkům - veverce,
plchovi, lasičce, mývalovci a dalším a dalším. Hertlajzník bral jeden za druhým, namáčel je do borůvkové
barvy a čmalikoval sem tam po stěně. Za chvilku byl hotov. A výsledek. Hrůza hrůzoucí! "Cha, cha, tak máte
drobečci vymalováno, pochvala vás jistě nemine," chechtal se skřet. Zastrkal ocásky do batohu a rychle
zmizel, protože oknem zahlédl, jak se po cestě domů vrací maminka s tatínkem.
Když tatínek viděl tu spoušť, řekl: "Co jste to tady, kluci nešťastní, zase vyváděli?" Všichni tři bráškové
se rozbrečeli a rodičům vše po pravdě vylíčili. Tatínek na nic nečekal a rychle se vydal za zlým Hertlajzníkem. Dostihl jej u šípkového keře. Zlomyslník se zde na celé kolo chechtal a pozpěvoval si:

"Radost, radost, radost mám,
vždy, když špatnost udělám.
Skřítkům jsem zas uškodil,
velký průšvih zavařil.
Pěkný nářez dostanou,
náladu mám výbornou!"

"Kluci, běžte na Jelení paseku a natrhejte borůvky, abych k večeři mohla udělat bublaninu. K obědu si ohřejte houbovou polévku, je ve spíži v hrnečku. Mějte se hezky a nezlobte!
Čus, bus, autobus, Vaše maminka".
Po snídani se skřítci vypravili na borůvky. Moc se jim zrovna nechtělo, sluníčko hezky hřálo a oni by se
raději koupali. Nic se ale nedalo dělat, úkol od maminky se musí přece splnit. Na Jelení pasece se to jenom
modralo. Skřítci se pustili do trhání. Borůvek bylo hodně a byly veliké. Do oběda měli kluci všechny nádobky
plné. Doma si ohřáli polévku, najedli se, a zatímco Pupajzník dával spát malého Bambuláka, Pumpajzník umýval
nádobí. "Mrňous už spí," zašeptal Pupajzník. Pumpajzník na to řekl: "To byla ale rychlovka. Jestli mi teď
pomůžeš utřít nádobí, tak za chvíli máme hotovo a můžeme se zajít vykoupat." Pupajzník zavrtěl hlavou: "Tak
tenhle nápad si koukej vygumovat z hlavy. Víš, jak to minule dopadlo, když se Bambulák probudil dříve a
venku začal šťourat do vosího hnízda. Už bych nechtěl znova zažít ten mazec, co potom následoval." "Nebuď
bačkora, brácho." Po těchto slovech Pumpajzník otevřel noviny a četl: "Počasí: Dnes bude ještě sluníčko
svítit a bude teplo. Zítra se již přiženou mraky, ochladí se a bude pršet. Koukej na to, zítra z koupání nebude
nic, musíme využít poslední příležitost. Neboj, Bambulák spí jak bumbrlíček a dřív, než za hodinu se neprobudí, a i kdyby, tak ho tady pro jistotu zamkneme." "Tak tedy na chvilku půjdeme," nechal se nakonec přemluvit bráška. Malinkaté jezírko s křišťálově průzračnou vodou bylo nedaleko od chaloupky, a tak Pupajzník s
Pumpajzníkem za chvíli již dováděli ve vodě.
Bambulák mezitím pěkně spal ve své postýlce. Netrvalo to ovšem moc dlouho. Do pokojíčku vlétl komár a
malého spáče štípnul do nohy. Bambulák se probudil a zjistil, že je doma sám. "Bráškové budou jistě u vody,
tak to já za nimi půjdu," řekl si skřítek a již chtěl otevřít dveře ven. Bylo však zamčeno. Bambulák chvilku
lomcoval klikou, po marném snažení toho nechal a raději si šel hrát s kostičkami. To jej však dlouho nebavilo.
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Tatínek přistoupil zezadu k Hertlajzníkovi, chytil jej za ruku a povídá: "Jediný, kdo tady dostane nářez,
budeš ty, škareďáku jeden." Co tatínek řekl, to také udělal. Zlého skřítka pořádně zmydlil a ještě mu sebral
z batohu všechny ukradené ocásky. Hertlajzník se poté dal rychle na úprk, aby ještě nějakou neschytal. Od
té doby se zde již nikdy neukázal.
Samosebou, že doma kluci dostali pořádně vyhubováno, ale zas tak hrozné to nebylo, a když potom pomohli tatínkovi s bílením, na vše špatné bylo zapomenuto.
A co se stalo s těmi všemi ocásky? Pupajzník společně s Pumpajzníkem a Bambulákem je nejdříve všechny pořádně vyčistili od borůvkové šťávy. Maminka poté dala do novin inzerát:

Pozor, pozor! Všem zvířátkům!
Komu zlý skřítek Hertlajzník ukradl ocásek, ať si pro něj v neděli přijde k našemu domečku.
Na tuto výzvu se v uvedený den ke skřítkům dostavilo hodně zvířátek a skutečně každé si ten svůj ocásek našlo. Všichni byli šťastni, že to tak dobře dopadlo. Jenom veverka Čiperka byla trochu smutná, protože
z jejího ocásku úplně nepustila borůvková barva. "Ale co, pořád lepší trochu ušpiněný ocásek, než nemít
žádný," řekla si Čiperka a vesele odskákala do lesa.
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Celá tahle událost byla pro Pupajzníka s Pumpajzníkem velikým poučením a již nikdy nenechali brášku o
samotě. Malý Bambulák teď už ví, že po zdech se nemaluje.
Zdeněk Drašnar

Společenská kronika
Červenec - září 2008

Naši nejstarší občané oslavili narozeniny:

Černá Olga
Kozlová Marta
Hartman Antonín
Drašnarová Marie
Škoda Josef
Přibyl Jiří
Menclová Marie
Kopecký Mojmír

Jirman František
77 let
Hartmanová Marie 72 let
Remeš Josef
71 let
Pružinová Jaroslava 82 let
Hánl Josef
76 let
Augustová Anna
85 let
Marková Božena 74 let
Jirák Antonín
70 let
Trávníček Miroslav 79 let

79 let
76 let
76 let
80 let
95 let
71 let
78 let
82 let

Maketa hradu Frymburk od Jarmily Haldové

Frymburské ozvěny

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

Noví občánci:

Natálie
Lada
Jakub

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

Runštuková
Jirounková
Maisner

•
•

Šťastným rodičům blahopřejeme.

•
•
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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 23.9.2008
Příští číslo vyjde pravděpodobně v prosinci 2008, uzávěrka bude 10.12.2008

KINO NOVÝ HRÁDEK

ŘÍJEN 2008

STŘEDA 1. MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE
v 17,30 hod. … zlo se právě probudilo.
Dobrodružný film je volným pokračováním filmů Mumie a Mumie se
vrací. Tentokrát nás příběh zavane až do daleké Číny. Čeká Vás podívaná nabitá akcí a
filmových triků. Film je uváděn v českém znění.

Vstupné: 50,- Kč

Mládeži přístupný

STŘEDA 8. MAMMA MIA!
v 18,30 hod. Největší filmový trhák letošního léta…
Pojďme se ještě na skok vrátit do letošního léta a prožijme s Meryl
Streepovou a spol. letní romanci v muzikálu, kde zazní na 30 písniček ABBY. Prostě
podívaná, která Vás zaručeně dostane. Předprodej vstupenek od 17. září v kině !!!

Vstupné: 60 Kč

Mládeži přístupný

STŘEDA 22. Neuvěřitelný Hulk
v 18,30 hod. Nenechte ho vzteky zezelenat ….
Když se naštve, nebudete ho mít rádi. Komiksový svět ho zná pod
jménem HULK . Po pěti letech se vrací na filmové plátno.
Film v původním znění s titulky.

Vstupné: 50,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodný

STŘEDA 29. SISSI A YETTI
v 17,30 hod. Nová kreslená komedie určená hlavně teenagerům. Potrhlejší film
byste asi nenašli. Tahle animovaná zvrácenost je tak naditá úchylnými
žertíky, že Vás nejspíš dovede k úvaze, jestli Vás náhodou někdo tajně nenadrogoval.

Vstupné: 50,- Kč

Mládeži do 10 let nevhodný

POZOR, pořád probíhá velká filmová soutěž o prsten z filmu Pán prstenů!!!
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.

V listopadu kino nepromítá - DOVOLENÁ !!!
Připravujeme: Nestyda, Sněženky a machři po 25 letech, Madagaskar 2, Vy nám
taky, šéfe!, a úplně nejnovějšího Jamese Bonda
Ochutnávka z ledna 2009: Kozí příběh
Změna programu vyhrazena!
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