„Kulturní dědictví ctíme, památníky opravíme“
Jistě si všichni všimli, že okolo Mariánského sloupu na náměstí vyrostlo
lešení a pohybují se zde restaurátoři. Byly zahájeny restaurátorské práce
na záchranu a obnovu kulturní památky – Mariánského pilíře z roku
1747. Povrch kamene, zejména v dolní části podstavce, je silně porostlý
zelenými řasami a lišejníky, v mnoha místech jsou černé usazeniny exhalátů. Vlivem povrchového zvětrávání kamene dochází k odlupování povrchových vrstev, jsou zde také četná i mechanická poškození. Stejná
poškození jsou i na pomníku padlým ve světových válkách, který stojí
v sousedství této kulturní památky. Pomník je památkou místního významu, který byl vybudován v roce 1920. Také on projde rukama restaurátorů. Na akci s názvem „Kulturní dědictví ctíme, památníky opravíme“, získal městys finanční dotaci ve výši téměř 157 tis. Kč v rámci 5.
výzvy programu LEADER 2007 – 2013, přičemž celkové předpokládané
náklady činí cca 175 tis. Kč. Financování proběhne v rámci Programu
rozvoje venkova. Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Místní
akční skupiny POHODA venkova a projektu bylo přiděleno registrační
číslo: 10/011/41200/083/001926.
Všichni věříme, že po dokončení restaurátorských prací a po odstranění
lešení, se nám pomníky ukáží v celé své kráse a podtrhnou celkový dojem krásně opraveného náměstí.
Nový Hrádek 8. června 2011
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Co připravujeme a o co prosíme:

Podrobný program:

V příštím roce tomu bude 650 let, kdy je zaznamenána
v kronikách první zmínka o Novém Hrádku. Vedení
městyse spolu s přípravným výborem chystají oslavy
tohoto výročí a budou vydány propagační materiály.
Jsou již určité představy, co by mohlo být vydáno, ale bez pomoci veřejnosti nejsme schopni vše zajistit. Budeme se snažit posbírat fotografie
všech čísel popisných, připravujeme a chceme uskutečnit v příštím roce i
sraz rodáků. Z těchto důvodů se obracíme na bývalé i současné Hrádováky o zapůjčení starších fotografií domů, nebo fotografií z akcí prokazujících dění na Novém Hrádku, které bychom si na úřadu městyse
oskenovali a zase v pořádku vrátili. Dále prosíme o poskytnutí adres na
Vaše příbuzné, o kterých si myslíte, že by měli být na sraz pozváni.
Za pochopení a poskytnutí potřebných historických dokumentů k oslavě
650 let Nového Hrádku Vám za přípravnou skupinu předem děkuji.
Říha Vladimír

• Slavnostní rozsvícení vánočního stromu - 9. prosince v 16 hodin.
Program zajistí děti ze školky se svými učitelkami.
• Výstava betlémů. Termín stanoven na 9. – 11. prosince 2011. Výstava
betlémů bude v tělocvičně základní školy a bude přístupná dne 9. prosince
od 16 do 20 hodin, dne 10. prosince od 8 do 17 hodin a dne 11. prosince od
10 do 16 hodin. Na chodbě školy by měl být rovněž instalován velký betlém
od Svatoňů a výstava vánočních pohledů ze sbírek pana Říhy. Kulturní program v průběhu výstavy zajistí žáci školy a školky.
• Odborná přednáška o Novém Hrádku - březen 2012 v kině. Přednášku bude mít ředitelka okresního archivu v Náchodě paní Lydia Baštecká
•
a)
b)
c)
d)

Hlavní oslavy v sobotu 19. května 2012
výstava fotek, kronik, pohlednic v kině
filmové ukázky o N. Hrádku rovněž v kině
slavnostní mše svatá (v 10 hod.) celebrovaná biskupem Mons. Vokálem.
slavnostní průvod (po mši) na náměstí k Mariánskému sloupu a pomníku
padlých, projev starosty, svěcení opravených památek, tj. Mariánského
sloupu a pomníku padlých panem biskupem, položení květin a věnců, krátké
vystoupení dětí ze školy a školky, hymna,
e) průvod v dobových krojích (ve 14 hod.)
f) ukázka činnosti hasičů na hasičském hřišti (v 15.30 hod.)
g) přístupný Frymburk (po celý den)
Neděle 20. května 2012
a) výstava a filmové ukázky v kině
b) den otevřených dveří některých firem
c) přístupný Frymburk

Oslavy výročí 650. let od první dochované
písemné zmínky o Novém Hrádku
Přípravná skupina těchto oslav již stanovila podrobný program.
Oslavy začnou slavnostním rozsvícením vánočního stromu a
následnou výstavou betlémů dne 9. prosince 2011 a ukončeny
budou při oslavě svátku sv. Václava koncem září 2012. Hlavní
oslavy pak proběhnou o víkendu ve dnech 19. a 20. května.
Součástí oslav bude také sraz rodáků, který proběhne při hrádouské pouti.
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•
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Pouť
poutní mše svatá
trhy a kolotoče
sraz rodáků
výstava v kině a filmové ukázky o N. Hrádku
přístupný Frymburk
otevřený úřad městyse, škola, školka, kostel, knihovna

• Oslavy svátku sv. Václava
a) slavnostní mše svatá
b) připnutí jubilejní stužky na prapory (obecní, sokolský, hasičský)
c) zasazení dvou stromů (lip) u kostela
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2. března se poprvé setkalo v restauraci Na Kovárně k přátelskému posezení 11 místních seniorů.
3. března byl jmenován 25. Královéhradeckým biskupem mladý (53 let) a
vzdělaný Mons. Jan Vokál. Do úřadu byl uveden 14. května.
11. března postihlo Japonsko silné zemětřesení s následnou vlnou tsunami,
která zasáhla jadernou elektrárnu Fukušima a způsobila velkou jadernou
katastrofu s rozsáhlými a dlouhodobými následky.
18. března byla vyhlášena nad Libyí bezletová zóna jako příprava na zásah
spojenců určenému k pomoci místním povstalcům proti dlouholeté a krvavé
diktatuře Muammara Kaddáfího.
21. a 22. března se konala v kině Humanitární sbírka použitého ošacení
pro Občanské sdružení Diakonie Broumov.
21. března se konala 4. přípravná schůzka dvanáctičlenné skupiny organizátorů oslav 650. výročí první dochované písemné zmínky o Novém Hrádku, které začnou na podzim letošního roku a proběhnou především v roce
2012.
26. března proběhlo v České republice opět po 10 letech Sčítání lidu, domů a bytů.
31. března se v restauraci Na Kovárně konalo Plenární zasedání místní
organizace Českého červeného kříže za účasti ředitelky Oblastního spolku
ČČK v Náchodě, p. Lenky Zelené.
1. dubna skončila platnost papírových padesátikorun s vyobrazením sv.
Anežky České.
12. dubna uběhlo již 50 let od letu prvního Čecha, Vladimíra Remka, do
vesmíru.
15. dubna se místní hasiči dočkali nové moderní cisterny. 7. května ji
slavnostně převzali v Náchodě na náměstí stejně jako dalších 10 požárních
sborů.
16. dubna TJ Sokol uspořádala v místní sokolovně Šibřinky – karneval pro
dospělé. Sešlo se 30 masek.
18. dubna se v městysi uskutečnil sběr železného šrotu. Svoz provedli jako
každoročně místní hasiči.
18. a 19. dubna provedla firma Kominictví Habr pro zájemce vymetání a
povinnou revizi komínů.
19. dubna proběhla v kině jako vždy poutavá přednáška P. Jaroslava
Linharta tentokrát o Iránu.
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23. dubna pozvali hasiči veřejnost na Velikonoční zábavu. Pěkné hity pro
mladé hrála hudba HYDRA – Rock PÁRTY.
28. dubna uváděl Milan Chára pohodový večer nazvaný Setkání
s hereckými legendami. Nový Hrádek navštívily herečky Miriam Kantorková a Jaroslava Obermaierová a režisér filmu Pamětnice Tomáš Magnusek. Besedovalo 42 zájemců.

29. dubna se za účasti 1900 pozvaných hostů anglický princ William oženil s Kate Midletonovou. Královna Alžběta II. jim udělila tituly vévoda a
vévodkyně z Cambridge.
1. května byl v Římě po pouhých 6 letech od své smrti blahořečen papež
Jan Pavel II.
2. května byly po dlouhé době přípravy spuštěny státní maturity.
2. května zabilo americké komando v tajném sídle v Pákistánu nejhledanějšího teroristu světa a iniciátora útoku v roce 2001 na americké obchodní
centrum – newyorská dvojčata - Usáma bin Ládina.
3. května se vrátila zima s téměř 10 cm sněhu a následným silným nočním
mrazem (až -7 stupňů i více). Mráz hodně poškodil rašící přírodu, zejména
kvetoucí třešně, ořechy, jehličnany i květiny.
4. května přednesl v kině dr. Martin Schwarzer z Výzkumného ústavu
v Dolích zajímavou přednášku o působení a významu probiotik.

•

14. května se konal 29. ročník pochodu Hrádouská vařečka, tentokrát
spojený s turistickým srazem župy Podkrkonošské – Jiráskovy. Při
krásném počasí byla účast rekordní, pochodovalo 902 lidí, z toho196 dětí
do 15 ti let.

Členům červeného kříže a celé veřejnosti
Výbor organizace oznamuje, že z jednání členské schůze dne 31.3.2011 vyplynulo, že organizace, na určitou dobu, pozastavuje svoji činnost. Členové po
opakovaných dotazech, mimo 3 osob, nejsou ochotni platit desetkrát zvýšený
poplatek za členské známky. Finanční prostředky, které organizace nastřádala
za dobu své činnosti z podílu zaplacených členských známek činí 5 304,- Kč.
Na schůzi bylo dojednáno, že je dáme jako dar místní základní škole na zakoupení učební pomůcky.
Děkujeme všem za dosavadní přízeň a budeme se těšit, že v budoucnu se najde
skupina mladých žen a třeba i mužů, kteří pochopí, že i Červeného kříže je na
Novém Hrádku třeba.
Jana Šotolová

Poděkování zravotnického kroužku ZŠ Nový Hrádek
místní skupině Českého červeného kříže.
Pavel Bohadlo – „otec“ Hrádouské vařečky

•

17. května pozval Sokol Nový Hrádek zájemce na odpolední procházku
Polskem do Japonské zahrady a prodejny produktů z černého jeřábu – aronie. 26 účastníků pochodovalo v dobré pohodě 6 km z Borové přes Jarkow
do České Čermné.
• 23. května vybuchla na Islandu s velkou intezitou sopka Grimsvotn. Výbuch opět omezil letecký provoz.
• V Srbsku byl po 16 letech zadržen hledaný „srbský řezník“ generál Ratko
Mladič, který je zodpovědný mj. za masakr 8000 lidí v Srebrenici. Byl vydán soudu v Haagu.
• 24. května zemřel ve věku 91 let Mons. ThLic. Karel Otčenášek, PaedDr. h. c., arcibiskup a bývalý 23. královéhradecký biskup.
• 27. května se konal v chrámu sv. Víta v Praze pohřeb Eduarda Janoty,
bývalého ministra financí, dlouholetého finančního experta a slušného člověka.
• 28. května byl pro občany Nového Hrádku zdarma proveden mobilní svoz
nebezpečných odpadů.
• 1. června začala oprava Mariánského sloupu na náměstí.
................................................................................................................................
Karolina Světlá: Lidé neuvěří tomu, co říkáte, ale tomu, co uděláte.
Anna Marková

7

Chtěla bych jménem zdravotnického kroužku ZŠ Nový Hrádek poděkovat paní
Janě Šotolové za pomoc při nácviku první pomoci a paní Marii Říhové za každoroční napečení trubiček pro děti. Dále děkuji místní skupině Českého červeného
kříže za finanční podporu, která byla použita na zakoupení resuscitační loutky a
lidské kostry. Tyto věci slouží nejen pro zdravotnický kroužek, ale i pro ostatní
děti ZŠ v rámci výuky.
Marcela Havrdová

Hasiči před 100 lety a dnes
16. května 1911 byla svolána všeobecná schůze sousedů z Dlouhého ohledně zřízení sboru dobrovolných
hasičů a zakoupení stříkačky. Sousedé se usnesli, že
se sbor zřídí a stříkačka se koupí. Byl proveden
předběžný zápis členů, kterých se přihlásilo 19. Stříkačka byla objednána od
firmy Stratílek Vysoké Mýto za 1750,- K i s hadicemi. Vzhledem k tomu, že se
hasičský sbor měl zakládat jen v Dlouhém, členové zastupitelstva ze Rzů byli
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proti jeho založení. Tím však založení nezabránili a stříkačka se zakoupila i bez
jejich pomoci. Hasiči si vypůjčili 1250,- K na směnku ze záložny v Novém
Hrádku. Tento dluh sbor splácel ze subvencí, které dostával každý třetí rok
z věcného fondu hasičského.
17. září 1911 hasiči pořádali slavnost založení sboru, na kterou si pořídili bílý plátěný stejnokroj. 7. ledna 1912 uspořádali první ples v hostinci Petra
Čtvrtečky. Vstupné bylo 80 hal pán, 40 hal dáma, ženatý pár 80 hal. Hudba
Bysterská stála 34 K, 16 l piva a 7 K na večeři. 300 kusů pozvánek stálo 10
K 40 hal, 100 kusů obálek 1 K.
22. května darovala hasičskému sboru v Dlouhém Jeho Jasnost hrabě
Colloredo Mansfeld 50 K. 23. května darovala Občanská záložna v Novém
Hrádku sboru 50 K. 17. července 1912 Jeho Výsost císař František Josef daroval hasičům v Dlouhém100 K.
V pondělí po císařském posvícení navečer vypukl požár v Andrejsově
statku v tehdy německém Tasově. Hasiči v Dlouhém chtěli jet k ohni, neměli
však koně do stříkačky. Tlačili kousek cesty stříkačku sami a pak do ní zapřáhl
František Černý z č. 6 býka, který stříkačku odtáhl až na hranice, odkud jí
k požáru hasiči táhli zase sami. Několik kroků od hořícího statku stála došky
krytá stodola vdovy Bauerové. Střechu té stodoly obsadili hasiči z Dlouhého a
přes veliký žár a plameny, které na ni šly, ji uhájili. Mokrými pytli a proudem
vody uhasili vždy došky, jakmile počaly hořet.
Slavnosti Božího těla v Novém Hrádku se v roce 1913 zúčastnili též
hasiči z Dlouhého ve svých bílých plátěných stejnokrojích. Bývalo to krásné o
této slavnosti, hasiči z Hrádku, Borové a Sněžného se jí zúčastnili vždy v plné
parádě. Na stříkačkách stáli kominíci v slavnostní uniformě, domy byly vyzdobeny břízkami. Policajt na Roubalově kopci odpaloval při pozdvihování tři rány
z hmoždíře. Ve světové válce to však vše zaniklo a po válce již nebylo obnoveno.
Tolik ze zápisů, které popisují události a činnost hasičů v Dlouhém
před 100 lety. To vše jsem opsal z kroniky mého otce.
Po druhé světové válce se obec Dlouhé začala pomalu vylidňovat a po
sloučení s obcí Nový Hrádek v roce 1960 zanikla a s ní i sbor dobrovolných
hasičů. Sbor požární ochrany v Novém Hrádku přebral zbytek techniky ze zrušené jednotky Dlouhé. Zbylí členové přešli pod jednotku v Novém Hrádku.
Dnes si každý může udělat úsudek, jak se změnila činnost hasičů za
těch uplynulých 100 let. S podporou Evropské Unie získala jednotka SDH Nový Hrádek novou cisternovou automobilovou stříkačku moderně vybavenou, se
kterou zase v případě potřeby budou moci zasahovat na obou stranách státní
hranice. A to určitě trochu rychleji a účinněji než v roce 1911 ti z Dlouhého.

Koncert Děti dětem
Ve středu 8.6.2011 se konal koncert Děti dětem,ve kterém účinkoval místní
sbor Hrádováčci, sbor z Hradce Králové-Jitro a pěvecký soubor ZŠ Česká
Skalice-Viktorka. Koncert probíhal v kině Nový Hrádek a zpěvákům se velmi
povedl, i když menší problém tu byl. Autobus, ve kterém seděl sbor Viktorka, se v Jizbici rozbil. A proto měli zpoždění, museli čekat na náhradní autobus. Všichni jsme drželi palce, aby se jim nic nestalo a přijeli v pořádku,
povedlo se! Vystoupení navodilo dobrou náladu a myslím, že se jim koncert
povedl. Jejich písně se mi moc líbily. Zážitek to byl úžasný!!

Děti dětem
Ve středu v 10 hodin jsme odešli na vystoupení Děti dětem. Když jsme přišli
do kina a usadili se na svá místa, přišla nám paní učitelka Soukupová oznámit, že se dětem z České Skalice rozbil autobus a přijedou déle.
Na jeviště přišel sbor Hrádováček a začal zpívat, ale jak! Nádherně! Však se
taky na vystoupení pilně připravoval. Pak vystoupila přípravná oddělení Jitra
Světlušky a Skřivánci. Zpívali také nádherně. Na to že byli z 1. a 2. třídy,
bylo jejich vystoupení skvělé. Potom nastoupil sbor Viktorka z České Skalice, který zpíval písničky z pohádek, a jeho vystoupení bylo rovněž krásné.
Celé vystoupení se mi moc líbilo a už se moc těším na příští rok, až se zase
půjdu podívat na krásný zpěv několika sborů.

Josef Pohl
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Ale tím naše setkání nekončilo, po obědě jsme začali připravovat hru. Rozmísťovali jsme červené a červeno-zelené fáborky i úkoly. Moc nás to bavilo.
Ke konci už jsme neměli skoro žádné fáborky a museli jsme jimi šetřit. Při
vyznačování trasy jsme si užili spoustu legrace.
Nejen děti z Hradce Králové odjížděly spokojené s hezkými pocity a zážitky.
Kateřina Marešová

pak bude každá koruna dobrá. Připomínáme, že každý dárce, který poskytne dar ve výši nejméně 500 Kč, obdrží funkční repliku varhanní píšťaly s historickou pečetí a k tomu ještě dárcovský certifikát. Na tabuli
dárců, která je umístěna v kostele, ještě zbývá sto volných míst....
Všem dárcům Pánbůh zaplať.
P. Jan Czarny, farář

Ing. Pavel Sobotka,
člen farní rady

Téma: příspěvky, XV. všesokolský slet
V letošním roce jsou výborem ČOS upraveny spolkové příspěvky, a to:
- děti a mládež, důchodce od 65 let na 100,- Kč za rok
- dospělí od 19 let, ženy na mateřské dovolené, členové v produktivním věku a
důchodci do 64 let na 300,- Kč.
Protože v roce 2012 Sokol oslaví své 150. výročí založení a připravuje XV.
všesokolský slet, bude v prodeji dobrovolná příspěvková známka za 50,- Kč
v roce 2011 a v roce 2012.
Chceme oslovit všechny naše členy, aby nám pomohli svými příspěvky k další
činnosti jednoty, abychom příští rok důstojně oslavili významné výročí založení
Sokola a mohli reprezentovat na XV. všesokolském sletu.

OPRAVA VARHAN
Oprava varhan ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Novém Hrádku
se v letošním roce, bohužel, neuskuteční.
Farnost podala žádost o grant na Krajský úřad Královéhradeckého kraje. O příspěvek z dotačního programu Obnova historických varhan požádalo celkem 18 žadatelů s požadavkem přes 4 mil. Kč. Rozděleno
však bylo pouze 1,2 mil. Kč a naše žádost skončila mezi těmi, které vybrány nebyly. Příští rok to zkusíme znovu a s pomocí Boží snad budeme
úspěšní. I přes mimořádnou podporu ze strany farníků a široké veřejnosti, díky které se již podařilo vybrat přes 190 tis. Kč, nejsme bez grantu schopni opravu provést (předpokládaná cena opravy je přes 400 tis.
Kč).
Stále proto pokračuje akce "Kup si svoji píšťalu". Vybrané peníze by již
sice měly stačit jako povinná spoluúčast ke grantu, ale lze předpokládat,
že až se s opravou varhan začne, objeví se nové nečekané závady a
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V době konání sletů členové České obce sokolské vždy podpořili tyto slety
nákupem mimořádných známek. Každoroční spolkové příspěvky, oddílové
příspěvky a výdělky ze společenských akcí pomáhají zabezpečit chod jednoty a
částečně uhradit provozní náklady sokolovny.
Tak jako nemůže žít rodina bez stálých finančních příjmů, nemůže ani sokolská jednota se svou sokolovnou bez peněz vyvíjet určenou činnost.
Na podzim začínáme nacvičovat skladbu pro rodiče a děti „Ať žijí duchové„.
Zde jako cvičební náčiní slouží 30-ti l plastové nádoby. Skladba je určena pro
rodiče a jedno dítě předškolního věku a další dvě děti mladšího školního věku.
Dále budeme připraveni na nácvik skladby pro ženy a dorostenky s trikovými
švihadly s názvem “Nebe nad hlavou“ a na mužskou skladbu „Chlapáci III“.
Rádi bychom také sehnali cvičitelku pro skladbu žactva „Návštěvníci“, abychom zapojili více dětí. Přivítáme rádi nové cvičitele a cvičence k nácviku
skladeb.
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Při nácviku sletových skladeb nedochází k soutěžení, ale podporuje se kamarádství a zodpovědnost jednotlivců ke skupině,

HRÁDOUSKÁ VAŘEČKA 14.5.2011

Na jednotlivé ukázky sletových skladeb lze nahlédnout na stránkách
www.sokol.eu, ústředí ČOS, XV.všesokolský slet.

Nový Hrádek
236 (70 dětí)
Nové Město n.Met.
124
Náchod
112
Dobruška
81
Hradec Králové,Skršice, Ohnišov, Hronov, Velké Poříčí
13
Dvůr Králové
12
Bačetín, Broumov
11
Praha, Česká Čermná, Šonov, Lhota u Nahořan
10
Bohdašín, Rtyně v Podkrkonoší
9
Červený Kostelec, Podbřezí, Borová, Skuhrov nad Bělou
8
Týniště nad Orlicí, Jeníkovice
7
Jaroměř, Dobřany, Slavoňov
6
Jílovice, Olešnice v Orl, Mezilesí, Opočno, Bohuslavice, České Meziříčí
5
Červená Voda, Vrchoviny, Městec, Rychnov nad K., Kounov, Bystré, Spy
4
Vanovka, Jestřebí, Brno, Úpice, Červená Hora, Jizbice
3
Jirny, Dolany, Malé Poříčí, Blažkov, Lhota pod Libčany, Tis, Velké Petrovice,
Bílý Újezd, Sněžné, Josefov, Svoboda nad Úpou, Řečany nad Labem,
zahraniční účastníci (Stockholm, Rumunsko)
2
Česká Skalice, Kostelec nad Orl, Bydlo, Ještětice, Zákraví, Černožice,
Horní Studenec, Velká Jesenice, Libchyně, Solnice, Starkov, Lipí, Holohlavy,
Unětice, Bolehošť, Přepychy, Chlistovice, Starkoč, Nahořany, Velký Vřešťov,
Libáň, Lanškroun, Kvasiny, Černilov, Slavětín, Jihlava
1

Nový Hrádek 9.6.2011

náčelnice TJ.Sokol N.Hrádek
Martinková Lidmila

T.J. Sokol Nový Hrádek připravuje:
- VÝLET DO VÝCHODNÍCH KRKONOŠ v sobotu 27. srpna 2011
z Dolní Malé Úpy přes Pěnkavčí vrch a Růžovou horu na Sněžku a
přes Pomezní boudy zpět.
- zájezd na lidovou hru se zpěvy PRODANÁ NEVĚSTA do Adalbertina v Hradci Králové v sobotu 17. září 2011.
Další informace sledujte ve vývěsce T.J. Sokol Nový Hrádek na
náměstí a na internetových stránkách městyse Nový Hrádek.

29. ročníku se zúčastnilo 902 lidí, z toho 196 dětí do 15-ti let

CELKEM 84 RŮZNÝCH MÍST.
NEJSTARŠÍ ÚČASTNÍK:

Zdeněk Bíl

RODINNÉ KOLEKTIVY:

60 přihlášených
Vylosovaní:

VELKÁ VAŘEČKA:
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Náchod (1927)

Králíčkovi
Syrovátkovi
Dušánkovi
Královi
Světlíkovi

Marakana - Náchod
TJ Sokol – Skršice - Tošov
Stříbrný Voříšek – Lhota u Nahořan
Soptíci – hasiči Nový Hrádek
Netopýři – Velké Poříčí
Turisté – Dobruška
Hujerovi - Náchodsko

Dobruška
Náchod
Dvůr Králové
Vanovka
Nový Hrádek

Co nového na hradě Frymburku
Dovolte nám Vás informovat o dění na hradě. Z důvodu neutěšeného
technického stavu hradu nejsme prozatím schopni zajistit bezpečí návštěvníků,
zejména v úseku přístupu k bráně je riziko padajícího kamení značné. Proto
zůstane hrad nadále uzavřen. Jelikož někteří návštěvníci prolézali do hradu
okenním otvorem a rozdělávali oheň v díře věže hradu, čímž velice poškozovali
zdivo, byli jsme nuceni uzavřít okno do hradu. Nechceme znemožnit přístup do
hradu těm, kdo přicházejí v dobré víře a jsou ochotni podstoupit tuto návštěvu
na vlastní nebezpečí. V případě naší přítomnosti jim rádi vstup do hradu umožníme na čemž je možno telefonicky se domluvit na tel. 725 044 902.

Naším cílem je postupná konzervace a rekonstrukce celého areálu hradu tak, aby mohl být bezpečným místem pro Vaši návštěvu. Dosažení tohoto
cíle je bohužel běh na dlouhou trať, proto prosíme o Vaši trpělivost. V březnu
letošního roku jsme podali žádost o závazné stanovisko na stavební úřad v Náchodě na konzervaci a rekonstrukci zdi jihozápadního nároží a výměnu vrat v
bráně hájovny. Dle telefonické dohody s panem Šulcem ze stavebního úřadu,
bychom měli mít tyto dokumenty nejpozději do 10. 6. 2011 k dispozici, věříme,
že stanovisko bude kladné a proto jsme naplánovali od 11. 6. 2011 archeologický průzkum JZ nároží, při kterém bude odkryta pata hradby. Odkryté části a
zbytek hradby JZ nároží budou v průběhu letošního roku konzervovány a rekonstruovány v souladu se závazným stanoviskem stavebního úřadu. Naším
cílem je nalézt maximálně ohleduplný způsob záchrany a plnohodnotného poznání a uvážlivé prezentace této hodnotné památky, proto jsme se obrátili na
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pana Martina Volejníka, který má v tomto oboru bohaté zkušenosti, s prosbou o
zpracování projektu konzervace a rekonstrukce hradu. Na naši žádost odpověděl kladně a první schůzka na hradě proběhla dne 14. 6. 2011.
V příštím roce bychom rádi pokračovali v konzervaci a rekonstrukci
zdiva směrem od JZ nároží k SZ nároží, čímž by byl zajištěn bezpečný přístup k
bráně hradu. Než bude toto hotovo, rádi bychom provizorně zakryli přístup
lešením po vzoru lešení zhotoveného v devadesátých letech Kruhem přátel
hradu Frymburka tak, aby mohl být zpřístupněn alespoň příležitostně při různých akcích.
Na všem bychom i nadále rádi spolupracovali se Společností ochránců
památek ve východních Čechách a Sdružením hradu Jenčova, jejichž členové
zde udělali již kus práce. Rádi uvítáme případné zájemce, kteří mají chuť pomoci se záchranou a znovuoživením této památky. Nejedná se nám pouze o
manuální pomoc s opravami, ale uvítáme i náměty nebo organizaci vhodných
akcí, které by napomohli k oživení hradu. V rámci těchto snah se nám podařilo
předjednat od příštího roku výstavu výtvarnice paní Vítězslavy Klimtové, která
by náš hrad zapojila do chystaného projektu Putování pohádkovou zemí, což by
přilákalo milovníky krásných strašidel, víl a skřítků této výtvarnice převážně z
řad našich nejmenších. V rámci dobrého soužití místních obyvatel a strašidel
přislíbila paní Klimtová pro místní základní školu a mateřskou školu minimálně
jedenkrát vstup zdarma. Více informací o této výtvarnici a jejím projektu naleznete na http://www.pohadkovazeme.info/.
Věříme, že navrácení života a kulturního dění do památných zdí hradu
Frymburka nezůstane cílem pouze nás. Všem těm, kterým nebyl a není osud
hradu Frymburk lhostejný, patří naše upřímné děkujeme.
Kahounovi

99,- korun českých
Dobrý den milí přátelé,
když jsem před časem koukal na staré silvestry s Vladimírem Menšíkem, kde část publika tvořili známí herci a zpěváci, uvědomil jsem si, jaká spousta mezi námi již není a
vidět je můžeme jen občas, z televizních či filmových záznamů. Snad to byl ten popud,
kvůli němuž jsem se rozhodl uspořádat Večer s hereckými legendami na Novém Hrádku. Vždyť tito skvělí lidé zasvětili celý svůj život tomu, aby nás bavili či dojímali, podle
toho jaké role jim osud přinesl. Zdálo se mi to jako prima nápad, uspořádat tento večer
a pozvat dvě z těchto legend herectví p. Miriam Kantorkovou a Jaroslavu Obermaiero-
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vou a aby toho nebylo málo tak i p. Tomáše Magnuska, kterého známe z jeho filmů
Pamětnice a Bastardi.

hosté velkou radost. Dále bych chtěl poděkovat p. Janě Jezberové z Náchoda, která ač
nemá s Hrádkem nic společného, na akci finančně přispěla.
Poděkování za skvělé věnečky paní Hlouškové - chutnaly moc.
Na závěr bych rád poděkoval Vám, kteří jste přišli a vzkázat Vám ostatním Vaše škoda,
za těch 99,- Kč to rozhodně stálo!!!!!!
Milan Chára

Stříbro s patinou
„Stříbro s patinou“ je název právě vznikajícího občanského sdružení, ve kterém by si mohli příjít na své milovníci archivních filmů a zájemci o historii
kinematografie vůbec. Myšlenka dát dohromady skupinu lidí s tímto zájmem
vznikla v Novém Městě nad Metují, v kině v Novém Hrádku je zase vhodné
zázemí pro promítání klasických filmových pásů. Občanské sdružení čeká na
svou registraci Ministerstvem vnitra, skutečnou činnost zahájí, pevně doufáme,
ještě koncem léta.
Takže i mladí měli možnost přijít a popovídat si o čemkoli. Vím, podle zkušeností, že se
herecká setkání na Hrádku vždy setkávala s vřelým přijetím a slušnou návštěvností.
Téměř pět týdnů dopředu byla zahájena masivní reklamní kampaň zvoucí na tuto akci
(plakáty, pozvánky, upoutávky v tisku i v radiích atd.). Nebudu se dále rozepisovat,
jakou obrovskou práci dalo akci zajistit, přesto, a k mému velkému údivu, byla návštěvnost mizivá. Úplně mě ohromil nezájem občanů o toto setkání. Pravdou je, že už předem zaznívalo, že 99,- Kč za vstupné je hodně a kdoví jak na této akci nezbohatnu.
Bohužel závist, která je jak musím konstatovat na Hrádku tak dobře zakořeněna, ba
přímo hýčkána. Mohl bych se zde rozepisovat, kolik tato akce stála i přes pomoc sponzorů, a viděli byste, že rozhodně není co závidět. To však nechci. Rozhodl jsem se večer
si pěkně užít a až těsně před začátkem jsem se rozhodl, že ho pojmu jako milou návštěvu, kterou jsem si pozval, a nás 35, kteří jsme se na tomto večeru sešli, to myslím vzalo,
soudě dle reakcí diváků. Prožili jsme prima večer plný pohody a smíchu, a to je
v dnešní době, kdy už pro samý spěch a shon nemáme čas ani na setkání s přáteli, dost
vzácné. Jak jsem řekl na konci pořadu, pokud jste na chvíli zapomněli na starosti všedních dnů, pak toto setkání splnilo svůj účel. Obě dámy dokázaly, že rozhodně nepatří do
starého železa, a pan Magnusek rovněž prima vyprávěl. Překvapil mě, ač věkové složení publika bylo spíše vyšší, zájem o film Bastardi.
Chtěl bych touto cestou poděkovat Restauraci na Kovárně za vzorné občerstvení hostů,
Úřadu městyse za propůjčení sálu, fy Kaden a Velos za dárky, ze kterých měli naši
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První černobílý film, který bychom chtěli uvést, znáte pod názvem Eva tropí
hlouposti. Ne náhodou jsme zvolili na zahájení právě tento titul, pamětníci potvrdí, že to byl poslední snímek uvedený v biografu v sokolovně těsně před
zákazem Sokola za německé okupace.
Národní filmový archiv uchovává celou řadu kinematografických skvostů,
pevně věříme, že z nich sestavíme lákavou nabídku pro členy sdružení i pro
ostatní zájemce. Členem se může stát kdokoli nad 15 let věku, výhodou mu
bude členské vstupné na představení, informační servis a vliv na výběr filmů.
Zájemci o členství se mohou zaregistrovat před každým běžným představením
v pokladně kina. Budeme se těšit.
Jana Ptáčková, Jan Kosek, Petr Řehák
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Zemřeli:
Antonín Jirák
Ing. Josef Ježek
Karel Pavel

Společenská kronika
duben - červen 2011

Vzpomínáme...

Naši nejstarší občané oslavili narozeniny:

Mach Josef
Suchánková Emília
Grim Antonín
Hánl Bohuslav
Dušánek Rudolf
Lokajová Františka
Červená Helena
Říhová Marie
Dušánek Zbyněk
Holý Jeroným
Balcarová Blažena
Novotný Karel
Pohl Josef

73 let
72 let
76 let
76 let
71 let
70 let
78 let
90 let
74 let
73 let
82 let
77 let
77 let

Světlíková Maruše 85 let
Fáberová Jaroslava 88 let
Drašnar Josef
85 let
Šmída Jaroslav
88 let
Kopecká Iva
72 let
Marková Anna
72 let
Tluka Zdeněk
80 let
Vondřejcová Vlasta 78 let
Kopecká Božena 93 let
Sychrovská Miloslava 80let
Grimová Marie
72 let
Novotná Božena
77 let
Drašnar Zdeněk
81 let

Na co jít do kina o prázdninách?
Hádám, že bude z čeho si vybrat.

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

Zlatá svatba:
Josef a Marie Šotolovi
Josef a Blanka Přibylovi
Manželům přejeme hodně štěstí, zdraví, pohody a splnění všech přání.
Noví občánci:

David Vondřejc
Eliška Zelená
Petra Dušková
František Tymel
Šťastným rodičům blahopřejeme.
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Předělem mezi školním rokem a prázdninami bude dětský animovaný western
Rango, který vám odpoví na otázku, jak dlouho může přežít leguán v havajské
košili v Mohavské poušti. Asi tak, jako cizinec na Divokém západě. Rango má
smůlu, je obojím. Přestože není typickým hrdinou, ocitne se v této pozici v malém městečku ovládaném bandity. Aby ochránil sám sebe i město, musí roli
přijmout a odehrát. Ideální film pro společné zasmání dětí i rodičů po stresu z
vysvědčení.
4. července na vás čeká oskarová lahůdka Králova řeč. Je natočena podle
skutečnosti. Odehrává se v lákavém prostředí britské královské rodiny a hrdinou je sympatický muž, který musel překonat těžkou vadu řeči. Ve zlomovém
okamžiku hrozícího válečného konfliktu je nucen postavit se do čela monarchie
a dokázat, že je mužem na svém místě a že svou zemi jen tak nedá. Králova
řeč je příběhem o lidskosti, hlubokém přátelství a pevné vůli, brilantně herecky
podaná.
Další film je opět pro děti. Zdeněk Troška se inspiroval pohádkou Boženy Němcové a natočil půvabný film Čertova nevěsta. Kdo hledá klasický příběh, v
němž dobro zvítězí a zlo dostane na kožich, úchvatné scenérie a řadu nových
hereckých tváří už ví, na co jít. Pro úplnost, ve čtvrtek 14. 7.
Odpočinek a salvy smíchu nabízí rozmarná komedie Western Story, kterou
uvedeme 19.7. Příběh skupiny „českých kovbojů a indiánů“ se zauzlí v momentě, kdy si představitel Vinnetoua zlomí obě ruce. Petr Vondráček, Pavel Zední-
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ček, Veronika Kubařová, Bob Klepl a všichni ostatní herci si natáčení nepochybně výborně užívali a odlehčená rozesmátá atmosféra se jistě přenese i na vás.
Třírohé klobouky, zašlé kožené vesty, zanedbaná dentální hygiena a jako břitva
nabroušené zbraně jsou zpátky v pokračování Pirátů z Karibiku, tentokrát na
vlnách podivna. Jack Sparrow se v něm setkává s jednou ze svých dávných
lásek Angelicou a znovu podlehne jejímu kouzlu a vydá se nalézt cestu k Fontáně mládí. Jedno z největších dobrodružství letní filmové sezóny může začít.
Vzpomeňte si 27.7.

Program na srpen doplníme podle aktuálních premiér, ale pokud by byl skutečný zájem o některý ze starších filmů, rádi ho objednáme. Více na plakátech
nebo na internetových stránkách městyse.
Srdečně zvou Jana Ptáčková
Petr Řehák

Maketa hradu Frymburk od Jarmily Haldové

Frymburské ozvěny
čtvrtletní zpravodaj Městyse Nový Hrádek, Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek, IČ: 00272884,
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury ČR
pod evidenčním číslem MK ČR E 10519

Říká se dobrého pomálu, ale ne vždycky na tom musíme lpět. Již 8. srpna máte
díky kontaktům Milana Cháry, možnost vidět druhou část Harryho Pottera a
relikvie smrti. Harry, Ron a Hermiona se vrací do Bradavic, aby našli a zničili
poslední Voldemortův viteál. Voldemort samozřejmě rozvine odvetnou akci a
rozpoutá největší a nejhrozivejší bitvu všech dob. Život už pro nikoho nebude
takový, jaký býval. Tady opravdu doporučuji zajistit si vstupenky v předprodeji.
Srpnová nabídka ještě v tomto okamžiku není kompletní, jistá ale je ne tak
docela pohádka pro ne tak docela děti Princ a pruďas. Ze všeho nejspíš jde o
středověký fantazy úlet, ve kterém klasicky dva bratři z královské rodiny hledají
unesenou nevěstu toho hodnějšího. Film je určen spíš pro tolerantní diváky,
kteří si rádi obohatí svou sbírku hlášek. Ti se mohou těšit na 23.8.
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Z příspěvků sestavili Ing. Jiří Hlaváček a Mgr. Hana Hlaváčková
stálí dopisovatelé: Anna Marková, Zdeněk Drašnar, Jarmila Drašnarová, Jana Šotolová, 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 21.6.2011
Příští číslo vyjde pravděpodobně v září 2011, uzávěrka bude 10.9.2011

KINO NOVÝ HRÁDEK
ČTVRTEK 30. 6.
PONDĚLÍ

4. 7.

ČTVRTEK 14. 7.

PRÁZDNINY 2011
RANGO

KRÁLOVA ŘEČ
ČERTOVA NEVĚSTA

ÚTERÝ

19. 7.

WESTERN STORY

STŘEDA

27. 7.

PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA VLNÁCH PODIVNA

STŘEDA

3. 8.

X-MAN: PRVNÍ TŘÍDA

PONDĚLÍ

8. 8.

HARRY POTTER a RELIKVIE SMRTI
II. část

ÚTERÝ

16. 8.

V PEŘINĚ

ÚTERÝ

23. 8.

PRINC A PRUĎAS

Program naleznete také na www.novy-hradek.cz/kino.php
Předprodej vstupenek Jana Ptáčková tel. 773270759
V ceně vstupného na jednotlivá představení je připočítán příplatek 1,- Kč dle
zákona ČNR č. 241/92 Sb.
----------------------------------------------------------------------------------------------Změna programu vyhrazena!
Do kina Vás zve i Náchodský SWING.
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