Co ještě v letošním roce?
V posledním srpnovém týdnu proběhla na našem úřadu dvě výběrová řízení. Vybíral se dodavatel na cestu ke kinu a na úpravu Náměstí.
Projekt na úpravu cesty ke kinu je v žádosti nazván „Nechceme skákat
přes kaluže“. Co vše si máme pod tímto názvem představit? Na cestě
z Náměstí až k šestibytovce za kinem se bude dělat asfaltový povrch. Dále dojde k vydláždění žulovou dlažbou celého prostoru za budovou kina, kam by se
měla přesunout část kontejnerů. Podle této plochy a podle kina až ke schodům
je plánován chodník, který umožní bezbariérový přístup do kina bočním vchodem alespoň před první řadu. Na dodavatele prací byla vybrána firma Karel
Špelda pozemní komunikace, Zájezd 7, Česká Skalice, která nabídla za provedené práce nejnižší cenu s odpovídající zárukou. Celá akce je financována více
než jednou čtvrtinou z prostředků městyse a tři čtvrtiny nákladů jsme získali
prostřednictvím Místní akční skupiny POHODA venkova Val, od Regionálního
odboru SZIF v Hradci Králové. Všechny práce musí být v letošním roce ukončeny. Předpokládaný náklad na celou akci činí více než milion korun.
Druhé výběrové řízení na úpravu Náměstí má název „Revitalizace centra
městyse Nový Hrádek“, kde je zahrnuta úprava středu náměstí včetně kašny,
chodníků na náměstí a cesty podle Velosu, kde dojde k propojení asfaltu
s komunikací u kina. Střed náměstí bude vydlážděn žulovou dlažbou
s asfaltovou průjezdní komunikací ve směru ke kinu. Cesta od sebe oddělí stání
pro autobusy s parkovištěm pro osobní auta. Chodník od úřadu směrem
k Hradní ulici bude žulový a ostatní ze zámkové dlažby jako v parku. Ve výběrovém řízení na dodavatele stavebních prací zvítězila také firma Karel Špelda
pozemní komunikace, Zájezd 7, Česká Skalice. Na tuto zakázku byly podány
ještě další tři nabídky od jiných firem. Finance se podařilo sehnat
z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. I práce na této
akci se musí ještě v letošním roce zahájit. Dokončeno musí být do července
roku 2010. Celkový náklad na tuto akci je více než pět milionů.

ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ MĚSTYSE NOVÝ HRÁDEK
3 / 2009

ZÁŘÍ

5,- Kč

Jak vidíte, čeká nás ještě v letošním roce hodně práce. Doufám ale, že bude ze strany spoluobčanů pochopení, při omezené možnosti pohybu a průjezdu
v době provádění stavebních prací.
Říha Vladimír
starosta

www.novy-hradek.cz
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Převzetí bílé stuhy soutěže
Vesnice roku 2009 v Žernově
V sobotu 22. srpna se v obci Žernov, která se stala v roce 2009 Vesnicí
roku Královéhradeckého kraje, konalo
slavnostní předání cen vítězným obcím.
Starosta našeho městyse Vladimír Říha
převzal z rukou poslankyně Mgr. Zdeňky
Horníkové bílou stuhu s nápisy Vesnice
roku 2009 - Královéhradecký kraj, Obec
Nový Hrádek – za činnost mládeže, ke
které patřil také pohár s podobným zlatým
nápisem. Náš městys obdrží i ocenění finanční. Do rozpočtu příštího roku dostane
600 tisíc Kč, ke kterým ze svých zdrojů přidá 20% částky na financování pro
městys prospěšné akce, o které rozhodne zastupitelstvo.
Úspěch Nového Hrádku v soutěži Vesnice roku není náhodný a ani
v historii této soutěže první. Hodnotitelská komise při osobní návštěvě navrhla na
toto ocenění náš městys již 8. června. V porovnání s ostatními 49 obcemi, zapojenými do soutěže v kraji, si Nový Hrádek ve sledovaném úseku vedl nejlépe. Je
to náš další velký úspěch v uvedené soutěži po modré stuze za společenskou
činnost v roce 2006 s oceněním 400 tisíci Kč a diplomu komise za osvětu
v odpadovém hospodářství v roce 2008.
Nelze učinit nic jiného, než vedení naší obce, které Nový Hrádek do soutěže přihlásilo, a zejména všem těm nejmenovaným, kteří s mládeží a pro mládež obětavě pracují, upřímně poblahopřát a hlavně poděkovat.
Setkání v Žernově, malebné malé vesničce nedaleko České Skalice, bylo
velmi srdečné a milé. Delegaci z Nového Hrádku i všechny ostatní delegace
přivítala děvčata s nabídkou domácích koláčků. Do zahájení zbývalo více než
půl hodiny, proto se čtyřčlenná novohrádecká skupinka rozhodla zajít na památný Rýzmburk. V 10 hodin se pan krajský hejtman Lubomír Franc dostavil
stylově – přijel v legendárním veteránu Ford „T“ a poté začala slavnost. Po
státní hymně vystoupily žernovské děti s básní o domovu a po nich s dvěma
pásmy oživil dopoledne folklorní soubor Barunka z České Skalice.
Hejtman Lubomír Franc ve svém vystoupení mj. vzdal hold vítězné obci
a poděkoval všem starostům i zastupitelům všech 19 oceněných obcí.
Následovalo malé pohoštění v místní sokolovně a po něm si účastníci
jednotlivě prohlédli obec, ve které se stěží najde nehezký kout, a která si dokázala zachovat neporušený původní ráz. Pěkná byla výstava o historii obce
v místní knihovně, k prohlídce byla otevřená starobylá kaple Panny Marie Sněžné i hasičská zbrojnice s ukázkami techniky. Následovala řada dalších bodů

3

programu, za zmínku především stojí symbolická výsadba lípy u místního hřbitova, která nahradí lípu starou, která neodolala vichřici. Žernovští také vydali
k události pro jejich obec tak významné pěknou brožurku o historii i současnosti vesnice doplněnou pěknými obrázky.
Ze Žernova odjížděla novohrádecká skupinka s hřejivým pocitem vlastního úspěchu, ale také s přesvědčením, že zlatou stuhu za 1. místo si Žernov
právem zaslouží. Vítězné obce všech krajů se dále utkají v celostátním finále.
Tak kdo ví???
Zajeďte se do Žernova podívat, je moc pěkný. Dýchá z něj pohoda minulosti. Je na kopečku a podle „vrtulí“ uvidíte, kde leží náš Nový Hrádek.
Anna Marková

„Místo křoví na Hrádku,
budeme mít zahrádku“
Tak s tímto názvem projektu
jsme se snažili získat finanční prostředky z různých fondů a nadací
na úpravu pronajatého pozemku
pod hřištěm u školy. Jelikož jsme
nebyli úspěšní, pustili jsme se do
úprav
postupně
sami.
Již
v minulém roce jsme na pozemek umístili přístřešek s lavičkami a od
jara se za vydatné pomoci a bedlivého dozoru paní Martiny Marešové
a Ivy Šafránkové začíná rýsovat představa o místě pro odpočinek a
relaxaci. Tyto dvě dobré duše vysazují rostlinky, rozmísťují kameny
na skalce a koordinují postup prací a terénních úprav, které provádějí
pracovníci městyse. Jen díky jim se z tohoto zarostlého a neudržovaného prostoru postupně klube další příjemné místo v centru obce.
Mnoho práce se udělalo, ale mnoho nás ještě čeká. V dolní části plánujeme v příštím roce umístění několika herních prvků pro malé děti,
lavičky pro odpočinek a příjemné posezení. Snad se nám vše podaří.
Děkujeme všem, kteří se na úpravě tohoto prostoru podílejí a také
všem, kteří věnovali kytičky a trvalky k osázení.
Městys Nový Hrádek
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17. dubna získal Městys Nový Hrádek 1. místo v soutěži Čistá obec
2008 Královéhradeckého kraje v kategorii 500 až 5000 obyvatel a
postoupil do celostátní soutěže „O křišťálovou popelnici“.
8. června byla Novému Hrádku v soutěži Vesnice roku posuzující
komisí navržena bílá stuha za činnost mládeže. Komise ocenila mimo jiné úroveň písemné i obrazové dokumentace o dění v našem
městysi.
23. června se konala v místním kině na ukončení školního roku tradiční školní akademie na téma Z pohádky do pohádky. Pohádky byly vtipně parodovány. Vystoupení žáků věrně odrážela duch doby,
nepostrádala legraci, recesi, převleky účinkujících, slangovou mluvu.
24. června začaly na Novojičínsku velké záplavy, první z těch, které
byly nazvány „bleskové“. Byly velmi tragické, zahynulo při nich 11
lidí. Lidé buď utonuli, nebo se k nim nedostala sanitka. 26. června se
povodně opakovaly na Olomoucku, Náchodsku, 27. června na Prachaticku. Byly velmi nečekané, prudké a těžko se daly předvídat.
Velmi ohrožovaly životy lidí i zvířat. Počasí bylo bouřlivé po celý
měsíc červenec v různých lokalitách i při malých tocích.
25. června zemřel na srdeční zástavu ve věku 50 let zpěvák, nazývaný „král popu“, Michael Jackson. Stalo se tak krátce před zahájením
jeho světového turné, které měl nastoupit 13. července.
2. července uplynulo 70 let od konání Sletu Jiráskovy sokolské župy Podkrkonošské v Novém Hrádku. Byl to poslední sokolský slet
konaný v naší republice bezprostředně před 2. světovou válkou. Brzy
nastaly ze strany nacistů represe, které zaplatili 3 představitelé Sokola, starosta a ředitel školy Vojtěch Koláč, pokladník Josef Světlík a
náčelník Josef Vondřejc vlastním životem.
4. července před poutí místní hasiči připravili pouťové opékání selete pro veřejnost na náměstí.
5. července se konala novohrádecká pouť s pouťovými atrakcemi a
se zajímavými ukázkami řemesel, tentokrát v menším rozsahu. Zajímavé bylo sledovat řezbářské práce z lip poražených u kostela prováděné na hřišti u sokolovny. V kině byla poutavá výstava dobových
fotografií Miroslava Smoly. Nechybělo opékání fy Mňam Jelen.
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V noci ze 14. a 15. července došlo v Rokolské ulici v provozovně
Kaden k požáru. Díky včasnému zásahu hasičského sboru nedošlo
k rozsáhlejšímu poškození budovy provozovny.

Hasiči likvidují požár objektu. Foto Michal Fanta
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15. července zavedla Kanada pro občany České republiky povinná
víza. Důvodem byl nárůst žádostí o azyl, který od začátku roku dosáhl 2000.
21. července uplynulo 40 let od přistání Američanů na Měsíci s lodí
Appolo. První, kdo se svou nohou dotkl měsíčního povrchu, byl Neil
Armstrong. Po něm bylo již 12 následovníků.
V červenci a v srpnu probíhalo budování víceúčelového sportoviště
u školy.
V červenci a srpnu se stavěla nová komunikace k parcelám od silnice mezi Borovou a Čermnou ke kravínu v České Čermné. V téže
době začala oprava části cesty od Rokolského mostu do Dolů.
10. srpna postihlo Slovensko v historii nejhorší důlní neštěstí
v Handlové. Ve 330 m pod zemí zahynulo 20 lidí, horníků i záchranářů.
22. srpna převzal starosta městyse Vladimír Říha v obci Žernov z
rukou Mgr. Zdeňky Horníkové bílou stuhu za činnost mládeže
v soutěži Vesnice roku.
29. srpna uspořádala místní TJ
Sokol v pořadí třetí Výlet do
Krkonoš, tentokrát byl východiskem Harrachov. O velmi
dobře připravené autobusové
výlety s navazujícími pěšími
túrami různých délek a obtížností je velký zájem.
1. září čekalo na žáky základní
školy takřka dokončené pěkné
nové hřiště a chodník pokrytý
zámkovou dlažbou. Prvňáčky
přivítala tentokrát i poslankyně
Mgr. Zdeňka Horníková a ze
své nadace škole poskytla na
vybavení hudební učebny 20
tisíc korun.
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Několik obrázků z výstavby hřiště

•

5. září se na cvičišti místního požárního sboru konal již 5. ročník
soutěže hasičských družstev v požárním útoku nazvaný O pohár starosty městyse. Hasiči opět pozvali širokou veřejnost nejen
k povzbuzování soutěžících, ale také k dobrému pohoštění. Za chladného počasí s přeháňkami soutěžilo 18 družstev mužů a 7 družstev
žen.
---------------------------------------------------------------------------------------Olga Havlová: Člověk má dělat to, nač má sílu.
Anna Marková

Zdravotnická přednáška
Místní skupina Českého červeného kříže dává na vědomí všem spoluobčanům, že během měsíce září uspořádá zdravotnickou přednášku na
téma interní choroby a potíže. Přednášet bude MUDr. Veselý, primář
v nemocnici v Broumově.
J. Š.
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Oprava hřbitovní zdi – V. etapa
Jistě neuniklo vaší pozornosti, že byl opraven další
úsek hřbitovní zdi. Dne
31.8.2009 byla převzata dokončená stavba – opravená
hřbitovní zeď. Na tyto opravy
jsme
získali
dotaci
z Krajského programu obnovy
venkova ve výši 76 000,- Kč.
Celkové
náklady
činily
153 451,- Kč.

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. TŘÍD ZŠ

Ve dnech 2. října a 3. října 2009 se v prostorách haly Hamra v Náchodě uskuteční prezentační akce středních škol pod názvem PRO FUTURO
– VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL REGIONU KLADSKÉ POMEZÍ.

Stav před opravou…

Opravilo se cca 24 běžných metrů zdi. Rozpadající se kamenná zeď byla
rozebrána, kameny očištěny a následně znovu sestaveny, zpevněny a
v konečné fázi byla zeď vyspárována. Tímto úsekem byly dokončeny opravy
nejvíce poškozené severní části hřbitovní zdi. Jistě se najdou další úseky, kde
zub času nahlodává kamenné zdivo, proto nelze v opravách ustat a bude nutno
pokračovat na opačné straně hřbitova.
Městys Nový Hrádek

Záštitu nad přehlídkou přijali pan Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje, PhDr. Bc. Jiří Nosek, radní Kraje 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 Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje – Jednatelství
Náchod, Branka o.p.s. Náchod, Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec a Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí.
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.
Výstava je otevřena rodičům a veřejnosti v pátek 2. října od 8 do
17 hodin, v sobotu 3. října 2009 od 8 do 12 hodin. Vstup na přehlídku je
bezplatný!
Marcela Štěpánková
za pořadatele
bon miroir spol.s r.o. Hronov

…a po opravě
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Hurá, máme nové hřiště!
Tak takhle nějak mohli reagovat všichni, kteří se po prázdninách vrátili do
školy. Na víceúčelovém sportovním hřišti pro veřejnost u základní školy firma
Technika Rokytnice s.r.o. upravila povrch a položila umělý trávník. Plochu lze
již na základě předávacího protokolu využívat. Kompletní předání hřiště, včetně
veškerého vybavení, proběhne v měsíci říjnu 2009. Tak jsme se konečně dočkali! Hned druhý den nového školního roku se na hřišti proháněly děti ze školní
družiny. Jakmile se naplno rozjede vyučování, bude zde probíhat výuka tělesné
výchovy a také školní družina jej využije pro sportování po vyučování. Teď
nezbývá než si přát, aby pěkné podzimní počasí vydrželo co nejdéle a hřiště
mohlo být využíváno v plném rozsahu.
Položením umělého trávníku byla ukončena již IV. etapa úprav tohoto víceúčelového sportovního hřiště pro veřejnost. V roce 2006, 2007 a 2008 proběhla
I.- III. etapa oprav oplocení a opěrné zdi a byl vybudován bezbariérový přístup
na plochu hřiště. IV. etapa završila několikaleté úsilí o vybudování kvalitního
prostředí pro sportování nejen dětí základní školy, ale také široké veřejnosti. Od
počátku v roce 2006 až do finále v roce 2009 proběhly všechny etapy za finanční podpory Královéhradeckého kraje.
Doufáme, že všichni uživatelé a sportovci budou hřiště využívat nejen ke
své spokojenosti, ale také budou dodržovat pravidla pobytu na hřišti s umělým
povrchem. Jak se k němu budeme chovat, tak dlouho nám vydrží!
Aby na hřiště mohla zajet technika, která upravila podloží a navezla štěrk,
musel být rozebrán chodník před školou. Jelikož mnoho dlaždic bylo poškozeno a rozlámáno, rozhodlo zastupitelstvo městyse, že se tyto dlaždice zpět pokládat nebudou, ale nahradí se zámkovou dlažbou, která je odolnější proti poškození. Takže nejen nové hřiště, ale i nový chodník čekal po prázdninách na
školáky. Snad se jim po něm dobře vykročilo do nového školního roku.

dokončen i interiér učebny hudební výchovy a to s pomocí Nadačního fondu
Zdeňky Horníkové. Nicméně cítím, že vyjádření, či poděkování ředitele, je tak
trochu samozřejmostí. Mnohem výrazněji vyzní slova samotných žáků školy,
tak je sdělili ve svých dopisech a obrázcích, které si tímto dovoluji postoupit ke
zveřejnění.
Mgr. Josef Petera, ředitel školy.

Hřiště
Když jsem šel na hřiště, nevěděl
jsem, co si na něm zahrát, protože
tam je fotbal, basketbal a skok do
dálky. Na hřišti se mi moc líbí, že
tam je umělá tráva. Když hrajeme
fotbal, tak nám míč nepadá ven
z hřiště, protože tam jsou železné
příčky. Nové hřiště je fakt super!
Marek Šinkora
Když jsme viděli poprvé hřiště, tak se nám
líbilo. Líbí se nám všecko. Kluci nejraději
hrajou fotbal a basketbal. Bezva je, že nám
míč neutíká na náměstí. Dřív jsme běhali
pořád pro míč. Ale teď už nemusíme. Ten
nový povrch je báječný. Chodíme na to hřiště občas. A baví nás to tam.
D. Krivčík

Městys Nový Hrádek

Poděkování
Na novém hřišti je bezva pískoviště
na skákání. Dá se tam hrát spousta
nových i starých her. Když je hezké
počasí, užijeme si na něm hodně

Bývá dobrým zvykem poděkovat za péči, která se člověku dostane. Myslím, že
i škola na Novém Hrádku musí taková slova vyslovit nejen ke svému zřizovateli, ale směrem ke všem, kdo napomohli její přeměně završené dokončením nádherného sportovního hřiště u školy o prázdninách 2009. Současně byl v srpnu
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legrace. Je taky dobré, že tam jsou ty zábrany a že se nám míč neskutálí dolů z kopce. Je super, že je tam umělá tráva a že se na ní
neodřeme.
Johana a Sára

Hudební výchova
Od nového školního roku jsem si slibovala nějaké novinky. Nemohla jsem
uvěřit, že to bude ve třídě hudební výchovy. Co se ve třídě, kde se „jen
zpívá“ dá změnit? Jaké bylo moje překvapení, když jsem místo lavic uviděla
stupínky. Stupínky, ze kterých zpívá třeba Bambini di Praga. Je to super!
Super změna, super nápad, super třída! Díky lidem, kteří měli tenhle nápad!
Vendula Karešová VIII. Třída

Kačenka Marešová

Můj názor na novou učebnu hudební výchovy

Petra Marková
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Podle mě jsou hodiny hudební výchovy mnohem příjemnější hlavně díky
schůdkům u zadní zdi. Nová učebna má celou řadu výhod jako třeba: Školní
lavice jsou cca 1m od sebe a tak má každý pocit že zpívá jen on sám, protože neslyší tolik ostatní žáky, což vede k tomu, že zpívá tišeji a tišeji, když
to takhle udělá celá třída tak si hodinu vůbec neužijete. Zatím co na schůdcích není nikdo od sebe daleko a lépe se zpívá, když slyšíte ostatní. Také
bych lhal, kdybych řekl, že kobercový povrch je méně příjemný, než dřevěná židle. Je to přesně naopak. Myslím, že sedět na schůdcích pokrytých
kobercem je mnohem pohodlnější než ve školní lavici. Také umístění klavíru
je lepší, jelikož poslouchat hudbu z druhé strany třídy je opravdu nepříjemné. Tím, že je klavír hned u schůdku, je poslech hudby o mnoho lepší. Řekl
bych, že i notová osnova natřená na tabuli zlehčuje práci zakreslování not.
Když notovou osnovu na tabuli takto nemáte a nakreslíte jí od ruky a pak do
ní zakreslíte noty jak se má v té „čmáranici“ člověk vyznat?! Měl bych upozornit na krásnou výmalbu skříněk na pravé straně třídy. Docela zajímavé mi
přišlo, že schůdky jsou také dvě velké zásuvky na pomůcky. Tato „vychytávka“ je opravdu skvělá věc, která se využije na 100%. Na závěr bych chtěl
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jen říct, že nová učebna hudební výchovy je jedna z nejlepších věcí co tuhle
školu potkalo.
Dominik Lokvenc VII. Třída
Když jsem se ráno probudil, věděl jsem, že mne čeká nový rok a nová třída,
ale nevěděl jsem, že bude tak krásná a pěkná. A děkujeme paní Horníkové
za pěkné schody a za poukaz 20000,- Kč.
Marek Šinkora

Chtěla bych poděkovat všem, kteří
pomáhali vytvořit novou 4. třídu a
zároveň učebnu hudební výchovy.
Především obci a rodinám Marešovým a Soukupovým za finanční
příspěvek na výmalbu. Dále paní
Martině Marešové za ochotnou
pomoc při tvoření této třídy. Pan
Stanislav Drašnar nám vyrobil
nádherné schůdky a pan Ladislav
Suchánek na ně položil krásný koberec. Všem velký dík.
Jana Soukupová,
třídní učitelka

Sokolovně v Novém Hrádku je 85 let.
V budově sokolovny jsou ve vstupním prostoru umístěny dvě pamětní desky.
První deska nám připomíná její založení s tímto nápisem:
„Z lásky k Tyršovu učení, rodnému kraji a všem, kdož přijdou po nás,
vystavěli jsme v letech 1923 - 1924 tuto budovu. Čest všem, kteří obětavost
při tom projevili. Vroucí dík patří pak bratru Josefu Suchánkovi, starostovi jednoty, jehož štědrá ruka dílo toto umožnila.“
Připomeňme si některé důležité okamžiky. 20. května 1896 svolává zdejší
továrník Josef Tošovský své spoluobčany a ve svém provolání vyzývá k založení jednoty. Valná hromada je svolána na 14. června a na ní jsou zvoleni první
činovníci. Prvním starostou se stává Václav Lepš, řezník a hostinský. Bratři si
stanovili heslo „Svornost, láska, bratrství“.
První snahy vybudovat si vlastní stánek se projevily v roce 1913. Byl založen
stavební fond. Sokolové si pořídili bloky po 10 a 2 haléřích a ty při zájezdech a
slavnostech prodávali jako cihly na stavbu sokolovny. Všichni sháněli haléř po
haléři. Všechno pak ale přerušila první světová válka.
Pravidelné cvičení začalo opět v listopadu 1918, příliv členstva byl neobyčejný. V roce 1923 byla zahájena stavba sokolovny a 3. srpna 1924 byla stavba
dokončena a sídlo Sokola je slavnostně umístěno do nové budovy. Sokolovna
se tehdy stala okrasou městečka a majákem vzdělání a národního uvědomění
širokého orlického podhůří, jak o tom psal tehdejší tisk.
Josef Suchánek sehrál v moderních dějinách významnou roli. Už jako třicetiletý v letech 1907 - 1911 vybudoval zde první malou mechanickou tkalcovnu
na bavlněné zboží. Po první světové válce vlastnil další čtyři mechanické tkalcovny pestrobarevného zboží, barevnu a bělidlo. Zaměstnával 220 osob. Poskytl pozemky pro stavbu sokolovny. Josef Suchánek byl dlouholetým starostou
našeho městyse - téměř po celou dobu první Československé republiky.
Druhá deska je věnována památce novohrádovských sokolů, kteří položili
své životy nejen za naši svobodu, ale především za společnou věc sokolskou v
průběhu 2. světové války.
Jsou to:
Vojtěch Koláč, ředitel školy, starosta sokolské Podkrkonošské župy
Jiráskovy. Zahynul v Osvětimi 19.4.1942. Bylo mu 45 let.
Josef Vondřejc, náčelník okrsku a jednoty. Zahynul v padesáti letech
26.1.1944 v Griebo.
Josef Světlík, sokolský pokladník. Zahynul 19.12.1942 v Terezíně,
kdy mu bylo 45 let.
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Obě tyto pamětní desky budou v rekonstruované budově sokolovny umístěny
v nových prostorách na důstojném místě.

A CO SOKOLOVNA?

Rekonstrukce budovy sokolovny se v září 2009 zahajuje!

Ty i Tvoje děti tyto prostory užíváte
Takto začínal text na pozvánce k úklidu sokolovny před rekonstrukcí. Vyvěšena byla v sokolské vývěsce, na vnějších dveřích sokolovny a na internetových stránkách obce
pod TJ Sokol. Začínali jsme o prázdninách v pondělí 20.7.2009. Omyli jsme okna, která
ještě alespoň sezónu budou sloužit, natřeli venkovní lavičky, demontovali různé staré
výzdoby, pořezali poškozené neopravitelné židle a stoly, jsou pokáceny křoviny a stromy v prostorách, kde má dojít ke stavební činnosti., připravujeme staré dokumenty k
uložení do archivu v Náchodě.
Nejsme s přípravnou činností u konce. Potřebujeme hlavně mužské ruce. Během
prázdnin prostory před sokolovnou využívala mládež k svému podivnému sportování.
Je zdemolováno několik oken, venkovní světlo a nepořádek, který po sobě mládež a
děti zanechávají, nemusím popisovat.
Protože je prostor před sokolovnou volně přístupný, nelze sdružování mládeže a dětí v
těchto prostorách omezit. Obracíme se s prosbou hlavně na rodiče dětí, které u sokolovny tráví volný čas, aby nám s opravami a přípravami pomohli, včetně jejich dospívajících potomků. Jedině tak by si naši následovníci mohli věcí vážit. Není to jen záležitost
jakýchsi Sokolu je to věc veřejná.
Ještě v pondělí 14.9. a 21.9. od 17-19 hodin budeme v sokolovně připravovat prostory pro rekonstrukci. Jinak je možno domluvit se osobně na jiné termíny na tel.
731158934.
Obracíme se s prosbou na spoluobčany v souvislosti dohledávání dokumentů týkajících
se Sokola. Pokud něco ještě po domácnostech naleznete a bylo by vhodné uložit k historii o činnosti jednoty, nabídněte.
Pod lípou u sokolovny jsou připraveny plastiky z kmenů lip ze hřbitova. Je to již cíl
dětí s rodinami, kde si mohou chvíli pohrát. Ale není vše doděláno. Potřebovali bychom
opět pracovní mužské síly, které by nám pomohly poslední kmen zbavit kůry.

Jiří Hlaváček

Tělocvičná jednota Sokol
Rádi bychom Vás seznámili s novými informacemi ohledně rekonstrukce místní
sokolovny.
Během prázdnin se uskutečnilo výběrové řízení, ze kterého vítězně vyšla firma
Alkstav Nové Město nad Metují, která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku. Stejná firma opravovala školu a odvedla kvalitní práci. Práce na opravě WC, vybudování
nouzového východu, čističky odpadních vod a části kanalizace začnou kolem 15. září a
měly by být ukončeny do 30. listopadu.
V této době se bude moci normálně používat sokolovna ve všech prostorách kromě
zadní chodby, se kterou jsou spojeny záchody a samozřejmě samotná WC. Pokud to
bude možné, stavební firma se bude snažit udržet alespoň částečně WC v provozu,
avšak to nepůjde po celou dobu. Přesný termín, kdy vůbec nebude možné WC používat,
nejsme schopni říci. Aktuální informace budou vyvěšeny přímo v sokolovně.
Po 30.11. by objekt byl bez omezení plně funkční až do zahájení další etapy rekonstrukce, která by měla začít na jaře příštího roku.
K 30.6. jsme podali žádost na dotaci na Ministerstvo životního prostředí na zateplení objektu a tepelné čerpadlo ve výši 8 mil. Kč. Jestli dotaci dostaneme, se dozvíme v
průběhu letošního podzimu.
Zároveň budeme k 31.10. podávat opakovanou žádost o dotaci na Ministerstvo mládeže a tělovýchovy na další 3 mil. Kč. S podáváním žádostí a organizací nám vydatně
pomáhá úřad městyse. Pakliže by se nám všechny tyto žádosti podařilo realizovat, bude
do rekonstrukce sokolovny vloženo celkem z prostředků státu cca 12,5 mil Kč a z našich prostředků (spoluúčasti) kolem 2 mil. Kč.
Sokolu tím vznikne dluh asi 1,5 mil. Kč, který budeme muset co nejrychleji splatit.
Zde bude opět nezbytná pomoc městyse, neboť sami bychom to určitě nezvládli. Související práce zejména administrativního charakteru je pro nás velmi náročná, ale z poměru dluhu a celkových financí si každý udělá obrázek o tom, jak výhodné pro nás všechny je tuto akci uskutečnit a dotáhnout do konce.
O nových skutečnostech v této oblasti Vás budeme pravidelně informovat.

Další informace o sokolovně podala náčelnice Martinková Lidmila.

Zprávička SDH Nový Hrádek
V sobotu 5. září jste mohli sledovat již 6. závod letošního seriálu PRIMÁTOR
LIGY zde na Novém Hrádku. Účast družstev byla veliká a výkony družstev byly perfektní. Celkem se zúčastnilo 18 družstev mužů a 7 družstev žen. K dostání byly klobás-

Za T. J. Sokol starosta Jeronym Holý
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ky z udírny, pekly se kýty. Počasí nám sice nepřálo, ale na dobré náladě nám to neubralo.
Za náš sbor letošní sezonu běhají dvě družstva mužů a dvě družstva žen. Věnují
tomu spoustu času jak na trénincích, tak i na samotných závodech. V celkovém pořadí
(do konce soutěže zbývá už jen závod v Červeném Kostelci a na Kramolně) se zatím
ženy drží na 2. a 3. místě z celkových 9 družstev a muži jsou na 5. a 10 místě z 20
družstev.

Seznam jednotlivých členů soutěžících družstev
Muži VIP: Lanta Radek, Suchánek Vladimír, Bek Jiří, Přibyl Libor st., Bek Aleš,
Přibyl Libor ml., Frinta Jakub.
Muži NH: Bek David, Štěpán Radim, Kratochvíl Jan, Grim Jarmil, Mareš Lukáš,
Holinka Milan, Balcar Luboš.
Ženy: Suchánková Martina, Siegelová Žaneta, Řeháková Markéta, Lantová Šárka,
Přibylová Petra, Lantová Mirka, Fišerová Dana.
Ženy Nova: Nývltová Andrea, Beková Olga, Grimová Jarmila, Rufferová Zuzka,
Trávníčkova Lucie, Siegelová Nikola, Kotalová Lucie.
Za SDH Petra Přibylová

Vážení spoluobčané
a příznivci Sboru dobrovolných hasičů v Novém Hrádku,
děkujeme Vám všem za finanční podporu na novou cisternu pro náš sbor. Jednání ohledně nového vozu neustále probíhají. O velikosti Vámi darované částky
se může každý informovat na obecním úřadě. Další informace budeme dodávat
průběžně.
Děkujeme všem.
Při každém závodě nás provází nervozita a trocha nervů, ale protože jsme dobrá parta lidí, která spolu už třetí sezonu bojuje o ten vytoužený zlatý pohár, tak se dá říci, že
vše zvládáme celkem bravurně. Pořád nám chybí už jen trochu víc štěstíčka, které se na
nás usmívá jen tak zlehýnka a my potřebujeme pořádný úsměv.
Každou středu a čtvrtek nás můžete vidět na hasičském hřišti při přípravách na závody a trénincích. Průběžné pořadí družstev lze sledovat buď na internetových stránkách sboru anebo ve středečních náchodských novinách.
Náš sbor si Vás dovoluje pozvat už teď na příští ročník. I přesto, že je tato akce plakátovaná, velká část veřejnosti se domnívá, že tato akce není veřejná. Naopak!!! Srdečně Vás zveme, přijďte nás za rok povzbudit, fandit a pobavit se.

19

Jaký byl výlet do Krkonoš?
29. srpna 2009 vyrazilo 45 účastníků na třetí společný výlet
za poznáváním Krkonoš. Autobus společnosti Orlobus s řidičem
Václavem Suchánkem nás dovezl do západní části Krkonoš, do
Harrachova. Různé trasy a jejich délku absolvoval každý dle
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svých možností a tak, jak je zodpovědně připravil Jaroslav Baleár.
Lanovkou jsme vyjeli všichni na Čertovu horu. Už z lanovky
nás překvapil vzdálený pohled na homoli Ještědu. Nečekaný pohled byl na kozičku, která se statečně držela na útesu pod la-

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Dne: 24. října 2009

ČAS: 9,20 – 9,45 hodin

Stanoviště: NOVÝ HRÁDEK před obecním úřadem

novkou, a opodál leželi dva psi.

Vybírané nebezpečné odpady:

Z horní stanice lanovky jsme postupovali k horské chatě
Dvořačky. K prameni Labe jsme se dostali z druhé strany, než
jsme absolvovali túru při prvním výletu přes Labskou boudu.
Dalším putováním jsme došli na cestu na hranici s Polskem.
Polská chata Szrenica v dálce na vrcholu hory působila trochu














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




pneumatiky (osobní)
elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.

Další odpady, které od Vás odebereme:

tajuplně. Přiblížili jsme se k ní kolem Tvarožníku a sestupovali k
Vosecké boudě. U Krakonošovy snídaně jsme se fotili s hajným,
který nám Krakonoše připomínal svými velkými vousy. K Harrachovu jsme přicházeli po asfaltové silničce podél kamenitého koryta Mumlavy.
Všichni účastníci byli unavení, ale spokojení. Počasí bylo ideální. Nepršelo, ani horka předešlých dnů nás netrápila. Příští léto

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

zase rádi vyrazíme na toulky hezkou krajinou. Zajímavou novou

Přineste nám svůj odpad!
Chraňte naše životní prostředí!

trasu má již jistě Jára v hlavě.
Náčelnice TJ Sokol Nový Hrádek
Martinková Lidmila

: 494 629 050
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fax:494 629 070

Procházky Novým Hrádkem

Společenská kronika

...Čtení na pokračování

Červenec – září 2009

Jak prababička Anežka viděla pod Žákovcem tancovat zeleného
mužíčka

Naši nejstarší občané oslavili narozeniny:
Koncem srpna a začátkem září byla krásná procházka k Sokolovně
a dále alejí. Sokolovna byla vždycky dominantní stavba Nového Hrádku.
Pan továrník Suchánek poskytnutím prostředků na její výstavbu si postavil pomník na věčné časy. Nevadí, že peníze na Sokolovnu si mohl
odečíst z daní, to je dnes také, přesto se podnikatelé nehrnou, aby přispěli na něco prospěšného pro svůj kraj nebo obec. Pan Suchánek to
udělal a občané jsou mu dodnes vděčni. Hřiště bylo upravené, protože
se denně trénovalo a v neděli dopoledne se hrávaly mistrovské zápasy
v české házené. O tom by nejlépe mohl vyprávět pan Bóba Hánl, vždyť
to všechno řídil a organizoval. Ploty kolem impozantní brány lemovaly
růžové hlohy. Bylo to velmi pěkné, když v květnu kvetly. Na sportovní
areál navazovala třešňová alej. Táhla se mezi poli a loukami skoro až
k Izidoru. Pomník sv. Izidora stál pod pěknou rozložitou lípou a byl
údajně postaven na ochranu před živelnými pohromami, přílišným suchem, neúrodou, bleskem, vichřicí, krupobitím a velkou vodou. Byl
vždycky od posledního svátku Božího těla ozdoben věnečkem z lučního
kvítí. Místo bylo klidné, tiché a zvalo k posezení. Výhled do kraje a na
Orlické hory stál také za zastavení. Pokračovali jsme napravo kolem
lesa až na Žákovský kopec a podél něj kolem ruin dvou malých domků
k Burketům, kde jsme vyšli pod Hrádkem na silnici.
Pod Žákovcem je louka, přes tu tekl potůček a byla tam pořád po
celé léto pěkná svěží, zelená tráva. Jednou mi vypravovala prababička
Anežka, že tam byla jako malá s maminkou na trávě. Hrála si a uštkl ji
had do prstíku na ručičce. Hrozně to bolelo, maminka jí prst zaškrtila a
jak tam seděla a plakala, viděla u potůčku tancovat zeleného panáčka
na jedné noze. Pořád se smál a vykřikoval a měl klobouček ze sítin a na
něm barevné fábory. Co se tenkráte stalo, těžko říci, ale prababička i ve
stáří pořád tvrdila, že je to pravda a opravdu panáčka viděla. Pravda je,
že měla prstík zaškrcený tak důkladně, že jí po něm na ruce zůstal jen
nefunkční a nepotřebný pahýlek. To víte, lékař byl daleko a tuze drahý,
tak si lidé pomáhali, jak uměli.
J. Š.
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Jirman František
78 let
Frimlová Olga
70 let
Hartmanová Marie 73 let
Remeš Josef
72 let
Cejnar Antonín
70 let
Pružinová Jaroslava 83 let
Hánl Josef
77 let
Augustová Anna
86 let
Marková Božena 75 let
Jirák Antonín
71 let

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

80 let
80 let
77 let
77 let
81 let
96 let
72 let
79 let
83 let

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

Zlatá svatba:
Bohumil a Zdeňka Bekovi
Diamantová svatba:
Jan a Miroslav Hažerovi
Manželům přejeme hodně štěstí, zdraví, pohody a splnění všech přání.

Noví občánci:
Štěpán Krásný
Tobiáš Raule
Jan Ruml
Nikol Knoulichová
Daniel Hrubý
Šťastným rodičům blahopřejeme.
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Zemřela:
Ilona Hronovská
Vzpomínáme...

Paní J. Š donesla k nám do redakce tento milý dopis, který ji potěšil, ale
určitě potěší i vás všechny, kteří jakýmkoli způsobem Frymburské ozvěny spoluvytváříte:

Milá Milko,
Srdečně Vás pozdravuji a posílám Frymburské noviny, co jsi mi půjčila.
Ani nevíš, kolikrát jsem je přečetla a co vzpomínek mě to přineslo. Ti, co
je vydávají, si zaslouží velkou pochvalu. Člověku to přinese vzpomínky,

Maketa hradu Frymburk od Jarmily Haldové

ale také přítomnost to přiblíží, a to že na Hrádku je stále kulturní ži-

Frymburské ozvěny

vot. Moc mě těší, že vedou kroniku a že jsem se dozvěděla, že ještě žije
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

dost našich spoluvrstevníků, co se dožívají také své 80. Fotografie člověku vše přiblíží. Moc mě potěšila vzpomínka na ředitele školy Koláče,
na pana Světlíka a Vondřejce – znala jsem je a vím, jak jsme těžce nesli

•
•

to, že je válečná doba připravila o život a moc mě těší, že Hrádovští
nezapomínají. O tom všem, co jsme zažili, jaké jsme měli mládí a co lidí

•
•

z té doby jsme znali, na to člověk vzpomíná, a těm, co vedou Frymbur-

•
•

ské noviny za vše srdečný dík.
Emilie Ruferová
Trutnov
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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, Ing. Jeroným Holý
příspěvky prosíme zasílejte nejlépe mailem: jirka.hla@tiscali.cz
Nevyžádané příspěvky se nevracejí
Tisk: Daniel Wolf, Vrchoviny, náklad: 150 výtisků. Číslo vyšlo 22.9.2009
Příští číslo vyjde pravděpodobně v prosinci 2009, uzávěrka bude 10.12.2009

KINO NOVÝ HRÁDEK

ŘÍJEN 2009

SOBOTA 3. G. I . J O E
v 17,30 hod. …jsou tam, kde všechny ostatní možnosti selhaly...
I když inspiraci k filmu čerpali jeho tvůrci v bytostně americké hráčce, budou se čeští diváci
určitě cítit jako doma. V kulisách pražského Starého města se totiž odehrává jedna z hlavních
scén tohoto akčního filmu, který je uváděn v českém znění. Dobrodružství, které si nenechte ujít.

Vstupné: 60,- Kč

STŘEDA 7.
v 18,30 hod.

Mládeži přístupný

Muži v říji

Nová česká komedie o velkých věcech na malém městě, o velké politice a
větším, než malém množství asfaltu.
Hrají: Jaromír Hanzlík, Jiří Lábus, Jaroslav Plesl, Marta Vančurová a další

Vstupné: 60 Kč

STŘEDA 14.
v 18,30 hod.

Mládeži přístupný

Hodinu nevíš

Drama inspirované notoricky známým případem tzv. heparinového vraha.
Film se pokouší odpovědět na otázku, kdo byl tento člověk, který přišel lidem pomáhat a místo
toho je posílal na druhý břeh.

Vstupné: 60 Kč

STŘEDA 21.
v 18,30 hod.

Mládeži nepřístupný

Proroctví

Film začíná nálezem časové schránky z roku 1958 a záhadného papíru
s kombinací čísel, která obsahuje zakódovanou zprávu, která předpovídá všechny katastrofy za
posledních 50let ...i ty které se teprve stanou. Nicolas Cage v hlavní roli napínavého příběhu.

Vstupné: 60 Kč

STŘEDA 28.
v 16,30 hod.

Mládeži přístupný

G-Force

Nebojte se, máme osud tohoto světa ve svých prackách...
Nová rodinná komedie, která vás dostane, agenti, kteří vás pobaví.

Vstupné: 60 Kč

Mládeži a tajným službám přístupný
POZOR REPUBLIKOVÁ PŘEDPREMIÉRA

Pamětnice

FILMU
VE VAŠEM KINĚ OD 2. LISTOPADU ZA ÚČASTI HERCŮ, viz
http://pametnice.cz/aktuality

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.

Do kina Vás zve i Náchodský SWING.
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Změna programu vyhrazena!

