V sobotu 24. 8. 2013 se konalo v obci Holovousy slavnostní vyhlášení krajského
kola letošního ročníku soutěže Vesnice roku. Obec Holovousy se stala krajským
vítězem, získala zlatou stuhu a podle regulí soutěže připravila slavnostní vyhlášení.
Bohatý program a skvělou atmosféru svým šarmem ještě podtrhl moderátor Jan
Rosák. Jako starosta Nového Hrádku - vítězné obce z roku 2011 - jsem měl tu čest
být v letošním roce předsedou krajské hodnotitelské komise. Ze stejného důvodu
jsem se zúčastnil slavnostního předávání cen ve vítězné obci. U příležitosti tohoto
vyhlášení jsem v krátkosti přiblížil závěrečné hodnocení, které proběhlo u nás na
Novém Hrádku:

ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ MĚSTYSE NOVÝ HRÁDEK
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ZÁŘÍ

Vážené dámy, vážení pánové,
přesně před šedesáti dny, dvěma hodinami, patnácti minutami a dvaadvaceti sekundami jsme společně s kolegy z hodnotitelské komise trávili perné odpoledne v budově
našeho úřadu na Novém Hrádku. Důvod byl prostý – začali jsme hodnotit výsledky
právě skončeného krajského kola soutěže Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova. V Královéhradeckém kraji se tradičně do této prestižní soutěže přihlašuje velké
množství obcí, letos jich bylo celkem 31. Z titulu předsedy této komise jsem přemýšlel
o tom, jak průběh velmi těžkého rozhodování zorganizovat. Napadaly mne bizarní
myšlenky, jednou z nich bylo, že bychom se s celou komisí nechali spustit do hladomorny našeho novohrádeckého hradu Frymburk a tam bychom museli být až do doby
dokud nerozhodneme. Z důvodu, že hrozilo nebezpečí, že bychom nemuseli již nikdy
spatřit světlo světa, jsem od tohoto nápadu upustil.
Nakonec jsem vybral mírnější variantu po vzoru konkláve, při které se volí papež a
to, že budeme se členy hodnotitelské komise hlasovat, jíst a spát v uzavřeném prostoru
našeho úřadu až do doby, kdy budou vybrány oceněné obce. Jakýkoli kontakt s vnějším
světem byl zakázán s výjimkou naléhavé lékařské pomoci. Byly odstraněny všechny
televizní a rozhlasové přijímače, dovnitř se nesměly dostat žádné noviny nebo časopisy,
zakázané byly také mobilní telefony. Hodnocení se zúčastnil i pomocný personál, který
zajišťoval úklid a stravování. Tito lidé složili přísahu mlčenlivosti.
Jediným náznakem vývoje situace uvnitř prostor, kde setrvávala naše hodnotitelská
komise, měl být dým z pálených hlasovacích lístků. Na úřadě jsem pro tyto účely umístil kamínka a komínová roura byla vyvedena nad střechu. Při neúspěšném hodnocení se
k páleným lístkům měla přidat smůla a tím vzniknout černý dým. Pokud by hodnocení
bylo úspěšné, k lístkům by se přidala mokrá sláma a dým by byl bílý. Z důvodu, že po
závěrečném hodnocení neměl nikdo ze členů komise u sebe sirky, bylo bohužel od
tohoto způsobu vyrozumění upuštěno a vrátili jsme se k osvědčenému telefonu.
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Ještě se ve stručnosti vrátím k samotnému průběhu návštěv soutěžících obcí. Hodnotitelská komise navštívila ve dnech 17. – 25. 6. 2013 postupně všech 31 přihlášených
obcí. Každá obec měla na svoji prezentaci 90 minut, při níž se měla možnost představit
ve všech hodnocených oblastech. Na dodržování striktně daného časového limitu jsem
dohlížel já. Kdo to zažil, tak ví, jaký jsem byl pes. Opakovaně se Vám kolegyním a
kolegům starostům omlouvám, ale nedalo se nic jiného dělat, čekali na nás další a čas
neúprosně běžel. Naše hodnotitelská komise věnovala návštěvám obcí, cestě mezi nimi
a závěrečnému vyhodnocení více jak 100 hodin. Rozhodování bylo opravdu těžké a
napínavé až do konce jako Videostop s Bingem dohromady. Opravdu není pouhou
frází, že vítězi jsou všichni. Pro mne i pro ostatní členy hodnotitelské komise byla návštěva všech obcí velice milá a inspirativní, za to Vám všem děkujeme. Oceněným
blahopřeji k jejich úspěchům a do dalších ročníků soutěže přeji hodně štěstí.
Závěrem, abych v tom nezůstal sám, Vám představím jednotlivé členy naší hodnotitelské komise, jsou to:
paní Drahomíra Kuběnková
paní Renata Fodorová
paní Marie Smolíková
paní Vladimíra Pátková
paní Kateřina Sinkoviczová

paní Jiřina Jelínková
paní Jana Sehnalová
pan Jaromír Kotěra
pan Miroslav Matějus

Oceněné obce v Královéhradeckém kraji v roce 2013:
Zlatá stuha – obec Holovousy, okr. Jičín
Modrá stuha - za společenský život - obec Havlovice, okr. Trutnov
Bílá stuha - za činnost mládeže – obec Dobřany, okr. Rychnov nad Kněžnou
Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Suchý Důl, okr.
Náchod
Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí – obec Velichovky okr. Náchod

Krátce...
• 13. června 2013 neočekávaně propukla těžko uvěřitelná aféra na Úřadu vlády České
republiky spojená se zatýkáním spolupracovníků premiéra Petra Nečase. Ve svém
důsledku vedla k jeho odstoupení 26. června a k pádu jeho vlády.

Všem jmenovaným děkuji za to, že mne poslouchali, byli ukáznění, při návštěvách
jednotlivých obcí nežvýkali, chovali se slušně jako Marek Eben a nedělali ostudu.
Ale teď vážně, byli jste skvělá komise a bylo mi ctí Vám dělat předsedu.
No a to je všechno. Děkuji za pozornost.
Bc. Zdeněk Drašnar

• 25. června se žáci a jejich
učitelé rozloučili před
prázdninami s veřejností
tradiční školní akademií.
Vystoupení byla zdařilá,
scénky velmi milé. Sourozenci Urbánkovi potěšili
profesionálním
tancem.
Značný zájem veřejnosti
jako vždy vzbudilo nejen
odpolední vystoupení, ale i
dopolední zkouška.
• 30. června se na počest dokončení opravy varhan konala v místním kostele Pouťová
slavnost s posvěcením varhan za přítomnosti hradeckého biskupa P. Josefa Kajneka,
bývalého místního kněze P. Jana Czarny a současného P. Františka Hofmana. P.
Czarny připomněl finanční zásluhu městyse, krajského úřadu a především samotných
občanů, kteří „zakoupením píšťaly“ přispěli do sbírky. Na odpoledním koncertě se u
varhan vystřídali 4 varhaníci. Malebný zvuk varhan, krásný sborový i sólový zpěv
členů našeho chrámového sboru vedeného Ing. Jiřím Hlaváčkem posluchači ocenili
aplausem ve stoje.
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• 5. července se na Velehradě slavilo 1 150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na
Velkou Moravu.
• 14. července se konal v sokolovně mezi 15. a 16. hodinou Den otevřených dveří.
Vedení Tj Sokol umožnilo návštěvníkům seznámit se se stavem rozsáhlé rekonstrukce pro občany městyse tak potřebné budovy. Zbývá provést poslední etapu
opravy a zajistit hlavně její dofinancování. Přítomní zájemci se dozvěděli, že by mohli pomoci darem, půjčkou nebo brigádnickou prací.
• 22. července se v Anglii princi Williamovi a vévodkyni Kate narodil korunní princ
George.
• 26. – 29. července probíhalo asfaltování Rokolské ulice. Skončila první etapa opravy
a 1. srpna byla její kolaudace. 30. července po nové silnici již jela první auta. Obtížná
objížďka odpadla, stavební firma zvládla i úklid po přívalovém dešti, který přišel po
posledním asfaltování.

Hrádovští varhaníci. Zleva: Jiří Hlaváček. P. Czarny, Jana Jelínková, Ludmila a Anna Sobotkovy

• 1. července začala II. etapa rekonstrukce průjezdní silnice Náchodské od náměstí
nad hasičskou zbrojnici. Postup rekonstrukce je stejný jako v I. etapě, pouze se neprovádí převod vrchního vedení elektrického proudu do zemního kabelu.

• Léto 2013 se vyznačovalo četnými tropickými dny (s teplotami nad +30 stupňů) i
nocemi (nad + 20 stupňů). Tropický byl již týden od poloviny června, dále celý červenec a první dekáda srpna. Nejvyšší naměřená teplota byla u nás +33 stupňů ve stínu
i opakovaně. Občasné zmírnění teplot přinášely pouze bouřky.
• 9. srpna zemřel ve věku 95 let významný režisér a scénárista Jiří Krejčík.
• 11. srpna se v kostele sv. Petra a Pavla uskutečnil v 9. 30 velmi působivý koncert
pěveckého sboru Assenští sochaři z Holandska a místního chrámového sboru.

5

6

• 24. srpna uspořádala TJ Sokol každoroční Výlet do Orlických hor, letní variantu
přechodu Orlických hor. Pronajatý autobus odvezl zájemce do Rokytnice v O. h. Odtud účastníci pochodovali v rozmezí 9 až 21 km přes Anenský vrch, Říčky a někteří
až přes Velkou Deštnou k parkovišti na Šerlichu.
• K 1. červenci 2013 starosta městyse jmenoval do funkce ředitele Základní školy
Nový Hrádek vítěze únorového konkurzu pana Mgr. Aleše Páva. Nový pan ředitel
svou funkci přebíral během prázdnin.
• K 1. červenci 2013 skončila po 36 letech pracovní
poměr na Úřadu městyse účetní paní Marie Marková. Během prázdnin předávala svou funkci své nástupkyni paní Marii Hlouškové. Za dlouhá léta odvedla
pro Nový Hrádek mnoho poctivé práce na vysoké profesionální úrovni a s velkým pochopením pro potřeby
lidí. Patří jí za všechno velký dík.
• V měsíci srpnu přibyl k nádobám na tříděný odpad kontejner na textil.
• 20. srpna 2013 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR odhlasovala v novodobé historii poprvé své rozpuštění. 28. srpna stvrdil její rozpuštění prezident republiky. Sněmovna zůstane prázdná do voleb, které se uskuteční koncem října.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Spinoza: Vytrvale jsem se učil nesmát se lidským činům, nenaříkat nad nimi, ani si je
neošklivit, nýbrž je pochopit.
Anna Marková

Zvýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek na svém zasedání dne 22. srpna 2013 schválilo
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, týkající se zavedení místního koeficientu ve
výši 2, dle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti dle § 12 (dosavadní výše koeficientu byla 1). Vyhláška začne platit od 1. ledna 2014.
Zatímco z většiny vybraných daní se do obecního rozpočtu získává jen procentuální
část, výnos daně z nemovitostí zůstává v obecním rozpočtu celý. Výpočet této daně je
stanovený vyhláškou, tedy pro všechny stejný, až na tzv. „místní koeficient", který
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stanovuje zastupitelstvo obce. Obec si může tento koeficient stanovit v hodnotě 1, 2, 3,
4 nebo 5.
Důvodem zvýšení koeficientu je posílení finančních zdrojů pro rozvoj Nového
Hrádku. Takto získané prostředky (cca 200 až 250 tis. Kč ročně) bude městys účelově
směřovat do oprav, údržby a rozvoje obecné infrastruktury. Občanům se tedy vynaložené prostředky vrátí na obnově veřejného prostranství, které každodenně využívají.
Z posíleného rozpočtu bude také možné poskytnout odpovídající příspěvek T.J. Sokol
Nový Hrádek, který bude využit na financování rozsáhlých oprav Sokolovny. Je nutné
pamatovat i na hasiče a každoroční třísettisícovou splátku nové cisterny.
Změna místního koeficientu není důvodem znovu podávat daňové přiznání.
Bc. Zdeněk Drašnar

Kalendář 2014
Městys Nový Hrádek v průběhu měsíce října 2013 vydá unikátní týdenní stolní
kalendář na rok 2014. Naleznete v něm více jak padesát historických pohlednic a
fotografií Nového Hrádku a jeho okolí. Kalendář, který může být krásným dárkem
pro Vaše blízké, bude možné získat na úřadu městyse. Jeho nákupem přispějete
na probíhající opravu sokolovny.

Poděkování paní Marii Markové
Jistě již většina z Vás ví, že od 1. července letošního roku došlo na úřadu našeho
městyse ke změně paní účetní. K této změně došlo z důvodu odchodu paní Marie
Markové do důchodu.
Paní Marie Marková byla po mnoho let výraznou osobou našeho městečka. Funkce
účetní a matrikářky, kterou vykonávala 36 let, není nikterak jednoduchá, a to nejen
pro odpovědnost danou zákonem. Jde o osobu, která nejenom zajišťovala účetní
agendu, ale i komunikovala s občany, úzce spolupracovala se starosty, sledovala změny právních předpisů, pomáhala novým představitelům obce rychle se zorientovat v
dané problematice. To vše naše paní účetní uměla a zvládala velmi dobře a já se často
pozastavuji nad její ochotou a trpělivostí, ať již při práci s občany nebo námi zastupiteli. Její osobní angažovanost v pomoci občanům byla podle mého názoru mimořádná.
Nejen, že se vždy snažila vyřešit problém občana, přičemž samozřejmě musela současně hájit zájmy Nového Hrádku, ale účastnila se i akcí, které přímo z jejího postavení
účetní nevyplývaly.

Práce paní účetní, ale i jí jako člověka si osobně velmi vážím. Chtěl bych touto cestou jménem svým i jménem všech zastupitelů a občanů našeho městyse paní Markové
poděkovat za obětavou práci, pomoc i za přátelské rady, popřát hodně zdraví a spoko-
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jenosti, aby důchodu užívala v plné síle a plnila si ta přání, která při zaměstnání nebylo
možné stihnout.
Bc. Zdeněk Drašnar
starosta městyse
Při slavnostním rozloučení s paní Marií Markovou zaznělo i následující poděkování
a stručné shrnutí jejího působení na Novém Hrádku:

Naše milá Maruško,
Maruško,
dneska nám je všem těžko,
utekla ta spousta let,
co Nový Hrádek byl Tvůj svět,
do důchodu odcházíš,
na úřadě nám scházíš.
Než k přípitku se vrhneme,
tak to trochu shrneme:
Bohuslav Lejp
podepsal glejt
a Ty v dýmu z jeho Lip,
účtovalas líp a líp.
Málokdy jsi chybila,
všem okolo radila.
Vždy vysoká Tvá byla laťka,
říká Pepík, Anička i Vlaďka,
ví to Zdeněk, ví to Květa,
fungovalo to tak léta.
Norské fondy, audity,
Tvůj program byl nabitý,
uzávěrky, rozpočet,
vždy přesný byl Tvůj výpočet.

Že přišla stuha za stuhou,
bylo i Tvou zásluhou,
modrá, bílá a zlatá,
vždy jsi byla srdnatá.
Těžko se to verši poví,
jak vděčný je Ti Hrádek Nový.
My moc za vše děkujeme
a klidný důchod Ti přejeme.
Užívej si zahrádky,
vnoučatům čti pohádky,
vykašli se na diety,
s dědou jezdi na výlety.

Výlet do Orlických hor, sobota 24. 8. 2013

Netoulej se zas tak moc,
budeme volat o pomoc,
jak správně sázet muškáty,
aby byly košatý,
jak pětky, šestky účtovat,
jak od banky si půjčovat,
jak sestavit rozpočet,
to všechno znáš nazpaměť.

Pro letošní rok jsme naplánovali pěší výlet do Orlických hor z Horní Rokytnice v
Orl. h. - Panské Pole přes rozhlednu na Anenském vrchu do Říček, nebo až k
parkovišti na Šerlichu.
Autobus s 39 účastníky nás dovezl k výchozímu místu nad Rokytnicí. Společně
jsme se vyfotili a dále směřovali k rozhledně na Anenském vrchu. Mohli jsme si
povídat s účastníky výletu, které jsme došli anebo s těmi, kteří doběhli nás. Cesta s
mírným stoupáním probíhala příjemně, doprovázelo nás ideální předpodzimní slunečné
počasí. Z rozhledny na Anenskén vrchu jsme pozorovali krajinu do nížin pod Orlickými
horami, směr cesty k vrcholu Zakletý a obec Orlické Záhoří. Jen opačný směr na
Králický Sněžník a Rychlebské hory byl v šedé neviditelnosti. První účastníci většinou
s dětmi se oddělili na rozcestí za rozhlednou a šli po turistické modré značce do Říček ušli 9 km, další odbočili z Mezivrší po zelené také do Říček - ušli 12,5 km. Ostatní
odbočili až z Pěticestí, kde se občerstvili u chaloupky horské služby a přišli do Říček od
sjezdovky po žluté – ušli 16 km.
V cílové obci na nás čekal autobus s hodným řidičem. Někteří - hlavně děti - využili
dobu čekání na novém dětském hřišti, které zrovna tento den v Říčkách pro děti obec

I díky Tobě Hrádek vzkvétal,
zasloužíš si za to metál!
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Ten den jsem navštívil pana starostu, abych mu předal přihlášku ke konkurzu a zastavil se také ve škole. Velký dojem na mě udělalo přátelské a vlídné
chování lidí, se kterými jsem potkával.
Stejným dojmem jsem chtěl působit i já. Nakolik se mi to povedlo, netuším.
Faktem zůstává, že po úspěšném konkurzu jsem byl jmenován ředitelem
školy, která má tak bohatou historii. Školy v Novém Hrádku.

otevřela. U kostela se obec loučila s
létem soutěžemi a programem pro děti.
Většina dospělých slastně užívala
občerstvení v místním pohostinství. Při
zpáteční cestě nás autobus převezl přes
Mezivrší na druhou stranu Orlických
hor a vyjeli jsme k parkovišti pod
Masarykovou chatou. Zde nás již čekalo
posledních osm šťastných účastníků
výletu. Prošli trasu zimních pochodů 21km, které chodíme na běžkách.
Tentokrát naši hrdinové čekali ve
vyhřátém příkopu u parkoviště.

Dalších několik stránek historie školy teď budu psát já. A moc si přeji a stojím o to, aby se ty moje stránky četly všem příjemně.
Mgr. Aleš Páv
ředitel školy

Vydáme se příští rok zase do kopců?
text náčelnice Martinková Lidmila
foto Bohadlo P. a Balcarová J.

První dojmy
Podhorská obec s okrajovými částmi situovaná
pod vrchem Šibeníkem až k údolí říčky Olešenky.
Tvoří jej části Dlouhé, Krahulčí, Nový Hrádek a
Rzy. Na ploše 1139 ha žije 791 stálých obyvatel……
To jsou první informace, které se objeví po zadání hesla „Nový Hrádek“ v internetovém vyhledavači a
otevřete si Wikipedii.
Informace z Wikipedie a webové stránky obce jsem si vyhledal, když jsem
uvažoval o přihlášce ke konkurzu na ředitele ZŠ Nový Hrádek.
Moje první návštěva Nového Hrádku v zimě letošního roku byla cestou do
neznáma. Hrádek jsem navštívil poprvé. Když jsem autem vjel na náměstí,
spatřil jsem budovu základní školy. Nebylo možné ji přehlédnout. Tyčila se nad
obcí jako její opravdová dominanta. A já si položil otázku, kterou si pokládá asi
každý návštěvník, kde se vzala v poměrně malé obci tak velká a výstavná škola? V této chvíli jsem ještě odpověď neznal. Pochopil jsem až později, když
jsem pročítal staré kroniky.
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ROK NA HRÁDKU
Tak je to už rok, co jsem na Hrádku. Já jsem člověk, který stále nějakým způsobem hodnotí a podle toho dělá výhled a plán, co dělat dál a lépe. Jsem moc rád, že
jsem se stal „HRÁDOVÁKEM“. Nikde jsem se nikdy necítil být tak součástí místa, kde žiji, jako tady. Nevím, zda je to Vámi, Vaší otevřeností pro „hosty“ (moji
hosté se zde všichni cítí velice dobře), nebo mým odhodláním zde prožít zbytek
svého života nebo obojím.
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Jsem rád, že mohu trochu přispívat k zviditelnění Hrádku. Ať už to bylo slavnostní
umístění ostatků blahoslaveného Jana Pavla II. v listopadu loňského roku, nebo koncertem při příležitosti svěcení varhan, nebo koncert s Assenskými sochaři. Nejvýznamnější
asi bude v neděli 22. 9. varhanní koncert Michala Novenka v našem kostele, který tím
pádem není jen na modlení, ale i na kulturní a tím i duchovní povznesení nás všech. Je
dobře, že máme tak opravené varhany, že se náš kostel může zapojit do tak velkého
projektu, jako je 17. ORLICKOKLADSKÝ varhanní festival. Za to patří mé velké
poděkování Vám všem, kteří jste na opravu varhan přispěli.
Byly zde i nové náboženské věci. V postě pobožnosti křížové cesty na hřbitově a na
hrad Frymburk. V létě noční mše na hradě, které jste se k mé velké radosti zúčastnili.
Toto nejsou věci k zviditelnění církve, ale k posvěcení našeho prostředí, jinak řečeno
k tomu, aby nám zde Bůh pomáhal a chránil nás a abychom vyprosili těm, kdo zde žili
před námi věčnou radost v nebi a aby nám i oni pak pomáhali.
Mám velký dluh, a to je, že se mi nedaří dostat se do termínů vydání našeho zpravodaje, nebo časopisu, a popřát velikonoce, prázdniny,…To je to, co chci změnit.
A tak chci školákům a studentům popřát otevřenou mysl pro čerpání moudrosti,
vzdělání a informací v novém školním roce, zahrádkářům hojnou úrodu ze zahrádek,
houbařům krásné houby do košíků,.. a nám všem krásný, pokojný podzim. Hlavně ať
nejsme ničím a nikým zachmuření.
P. František Hofman, farář Vás úplně všech.

Zprávička sboru dobrovolných hasičů
První zářijovou sobotu jsme si již tradičně mohli zpříjemnit krásnou podívanou
plnou adrenalinu. Na hasičském hřišti, zde na Novém Hrádku, se konala již tradiční soutěž v požárním útoku - Primátor liga.
Po loňském nepříznivém počasí jsme si letos naopak mohli užít nádherného babího
léta. Pečené prasátko vonělo, klobásky z udírny samy jen do krku klouzaly, párek
v rohlíku také nesměl chybět a pivečko teklo proudem. Nově zrekonstruovaný areál
přivítal nejenom spoustu diváků, ale i početnou účast soutěžních družstev. Do závodu
se jich přihlásilo celkem 30. Většina družstev je už dnes dosti vyrovnaná, takže při
každém soutěžním kole je do poslední chvíle napjatá atmosféra, jak to vše dopadne.
Leckdy pomůže i trochu štěstí či třeba náhoda a pořadí se ihned mění. Je to hlavně
koníček se spoustou zážitků, fyzických výkonů a zkouškou nervů. Je třeba podotknout,
že náš sbor má nejvíce soutěžících členů – a úspěšných.
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Vysoko byla nasazená laťka domácího týmu mužů, kdy s časem 26,44 pomýšleli na
přední příčky. Bohužel tento čas nestačil a nakonec obsadili krásné - bramborové 4.
místo. Nutno podotknout, že v celkovém seriálu soutěží Primátor ligy zatím naše družstvo září na 2. místě.
Krásná podívaná byla na soutěžní týmy žen. Povětšinou u nich panuje daleko větší
nervozita. Ta také bohužel byla příčinou umístění našeho zkušeného a zářícího družstva
žen. Za chybu ve spoji savic a nástřiku, zaplatily 5. místem. I přesto však stále drží 1.
místo v celkovém pořadí a my jim zajisté všichni držíme palce, aby i letos dotáhly
celkové vítězství až do samého konce. Mladší dámské osazení našich závodnic (družstvo NOVA) nám všem ukázalo, jaký čertík v nich spí. Radost nám všem udělaly nádherným 2. místem, jejich čas 27,97 byl úžasný. V celkovém pořadí tabulky má Nova
zatím obsazenou 3 příčku. I jim držíme palce, ať jim vydrží. Rok od roku se časy
zrychlují. Do požárního sportu se zapojuje víc a víc družstev a je opravdu na co koukat.
Jistě si nešlo nevšimnout změn, kterými hasičské hřiště prošlo. Je zde odpracováno
nesčetně hodin dřiny a i nervů. Chceme-li udržet standart chodu našeho sboru, ustát
náročnost dnešní doby a zajistit pro malé hasiče zázemí k tréninkům, musíme zvelebovat, udržovat a starat se o naše zázemí, které potřebujeme. Je to leckdy dosti náročné,
ale snažíme se to zvládat. Tím, že se zúčastníte našim sborem pořádaných akcí, ať už
jako diváci, brigádníci anebo sponzoři, ohromně nám tím finančně i morálně pomůžete.
My se zase naopak budeme snažit pro Vás zajistit pěknou podívanou, zábavu a
v neposlední řadě pomoc, když je třeba. Děkujeme Vám proto za hojnou účast, za úžasné fandění, sponzorům za podporu a příští rok zase na hřišti nashledanou.
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Prozatím byla vyzvána veřejnost k účasti na dvou brigádách. Jedna spočívala ve vyklizení půdních prostor a v demontáži vnitřních oken a druhá ve vytěžení materiálu také
z půdy. Dovolte mi poděkovat těm, kdo se zúčastnili a pomohli.

Je šťastná shoda náhod, že ve stejném období dochází na Hrádku k dalším stavebním pracím, takže je k dispozici zemina, která se nyní naváží na louku nad hřištěm u
sokolovny. Z toho důvodu s položením kolektoru tepelného čerpadla může zároveň
dojít i ke srovnání terénu do roviny. Důsledkem je, že na dosud nevyužité louce nyní
bude rovná plocha, na níž do budoucna bude možné vybudovat různá sportoviště. Např.
by se sem vešel tenisový kurt, kurt na plážové sporty a pod nimi dětské hřiště. To je ale
hudba budoucnosti…

Rovněž velmi děkujeme všem, kdo nás již
Zde je obsazení soutěžních týmů:
Muži: Libor Přibyl ml., Lukáš Mareš, Vladimír Suchánek, Jan Kratochvíl, Radim
Štěpán, Milan Holinka, Jakub Frinta

finančně podpořili. Prozatím se sešlo několik desítek tisíc Kč, a to formou

Ženy: Lantová Šárka, Siegelová Nikola, Světlíková Radka, Kratochvílová Mirka,
Suchánková Martina, Siegelová Žaneta, Řeháková Markéta

darů. Je ale zřejmé, že

Ženy Nova: Lantová Šárka, Fišerová Jana, Tomeňuková Eliška, Nývltová Andrea,
Sieglová Andrea, Nývltová Nikola

spoluúčasti k dotaci zda-

Jednatel SDH Petra Přibylová

dary nebudou na pokrytí

leka stačit. Proto rozhodující pro zdárné dokončení
celé rekonstrukce pro nás
budou půjčky, díky kterým snad získáme finanční prostředky, které budeme nutně po-

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY

třebovat koncem letošního roku. Dary můžete i nadále poskytovat v hotovosti na úřadu

Práce na rekonstrukci naší sokolovny pokračují podle plánu a v souladu s požadavky výběrového řízení, tedy s předpokládaným ukončením stavebních prací k
30.11.2013. Upozorňujeme, že k tomuto datu nebudeme schopni otevřít sokolovnu k

městyse, nebo posílat na účet číslo 259795754/0300. Pokud nám můžete pomoci půjčkou, obraťte se prosím buď na mne, nebo na pana Ing. Sobotku. Každému vysvětlíme
možnosti a projednáme s ním smlouvu o půjčce. Jsme vděčni za každou pomoc.

užívání, neboť teprve poté bude možné provést finální práce a úklid.

Za výbor T. J. Sokol Nový Hrádek starosta Jeronym Holý ml.
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VÝSTAVY STŘEDNÍCH ŠKOL
INFORMACE PRO RODIČE

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů

pod
V průběhu měsíce října se uskuteční výstavy středních škol na po
dporu volby povolání
po
ořádáním těchto
žáků 9. tříd základních škol. Společnost bon miroir s.r.o. Hronov se p
těchto akcí
zabývá již několik let. Pro zvýšení účinnosti prezentací je s podporou Královéhradeckého
kraje organizována přeprava žáků základních škol do místa konání výstav. Generální záštizáštitu nad přehlídkami přijali pan Bc. Lubo
Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého
Královéhradeckého kraje, a
starostové měst Trutnova a Ná
Náchoda pan Mgr. Ivan Adamec a pan Jan Birke.
Na výstavy je celkem přihlášeno více než 50 vystavovatelů a dohodou se základními
školami bude organizována doprava žáků 9. tříd z regionu.
Generálním sponzorem je Česká spořitelna OP Hradec Králové. Hlavními partnery jsou
ATAS elektromotory Náchod a.s., MERKUR TOYS Police nad Metují s.r.o. a Kongresové
centrum ALDIS Hradec Králové. Partnery akce jsou Střední škola informatiky a služeb
Dvůr Králové nad Labem, Střední průmyslová škola, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují
a Střední škola obchodu, služeb a gastronomie Hradec Králové. Tisk Katalogu vystavovatelů zajišťuje grafické studio Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí.
Cílem akce je poskytnout žákům 9. tříd a jejich rodičům informace o nabídce oborové
struktury všech typů středních škol pro školní rok 2014/2015.
PRO FUTURO – VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL REGIONU KRÁLOVÉHRADECKO, HRADEC KRÁKRÁLOVÉ KC ALDIS – úterý 1. 10. 2013.
Výstava je otevřena rodičům a veřejnosti od 10 do 17 hodin.

Dne:

16. listopadu 2013

ČAS: 11,30-12,00 hodin

Stanoviště:NOVÝ HRÁDEK

před obecním úřadem

Vybírané nebezpečné odpady:
oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy
akumulátory (i plné)
Další odpady, které od Vás odebereme:
pneumatiky (osobní)
monočlánky
elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.
ledničky, mrazničky
televizory
zářivky, výbojky

PRO FUTURO – VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL REGIONU KRKONOŠE, TRUT
TRUTNOV
Národní dům – úterý, středa 15. - 16. 10. 2013.
Výstava je otevřena rodičům a veřejnosti první den konání od 13 do 17 hodin, druhý
den od 8 do 17 hodin.

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný odběr. Proto je
nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.

PRO FUTURO – VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL REGIONU KLADSKÉ POME
POMEZÍ, NÁCHOD
hala Hamra – úterý, středa 22. – 23. 10. 2013.
Výstava je otevřena rodičům a veřejnosti první den konání od 13 do 17 hodin, druhý
den od 8 do 17 hodin.

JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!
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!

Bližší informace:
Marcela Štěpánková, Hronov, 602 451 421
Vstup na přehlídky je bezplatný!

: 494 629 050 fax:494 629 070
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v Národním divadle – Naši furianti. Vyznavače Letního parketu Pohoří čekala soutěž o

„NA CESTÁCH ČLOVĚK MOUDŘÍ“

zájezd do Paříže a Londýna a Pohodexteam. Ve výjezdech do Prahy budeme pokračo-

Tento citát jsem už před časem v jednom článku zmínila a jsem
ráda, že vám ho mohu opět připomenout a znovu poděkovat za
uplynulou letní sezónu. Tento rok byl na cestování a odjezdy
z N. Hrádku nabitý a ještě nás plno akcí čeká. Objevují se
samozřejmě i nabídky na rok 2014, ale dovolte, abych začala
po pořádku a nejdříve poděkovala vám všem, ať cestovatelům,
tak i vyznavačům kultury, že jste i letos využili mých služeb.

vat i na podzim. Čeká nás muzikál Mata Hari a v listopadu opět Národní divadlo a
prestižní představení s M. Donutilem Sluha dvou pánů.
Ale jednou z nejdůležitějších akcí v tomto roce bude začátkem října poznávací zájezd do Anglie pro žáky základní školy. Tady patří dík hlavně rodičům, že dětem
umožní vycestovat a poznat jak Londýn, tak i ostatní místa v tomto království. Sice nás
Alžběta II. nepozve na čaj o páté, ale i tak nás čeká plno nezapomenutelných zážitků a

První možností v tomto roce byla v lednu návštěva Prahy a krásného optimistického
muzikálu Děti ráje, který měl obrovský úspěch a naladil nás písničkami, smíchem a

věřím, že si společný zájezd užijeme, vše dobře dopadne a děti si hlavně prohloubí
znalosti v anglickém jazyce díky ubytování v rodinách.

vtipem do celého roku. Poté jsem se s některými z vás sešla nad katalogy při akci foce-

No a jelikož už začal i prodej adventních a lyžařských zájezdů, tak někteří z vás vy-

ní pana Berana v ZŠ a o několik týdnů později na svatební výstavě na zámku v N. Měs-

užili prvních slev a na jarní prázdniny pojedou za sněhem např. do Itálie do střediska

tě, kde jste si opět mohli katalogy a aktuální nabídky vyzvednout.

Aprica. I po novém roce nás budou čekat generálky na muzikály – novinkou je Iago od

Začátkem dubna vyrazili někteří z vás za zábavou a dobrým vínkem s kapelou Kla-

J. Ledeckého a Královna Antoinetta v divadle Hybernia. Stačí sledovat vývěsku na

peto do vinného sklípku Velké Bílovice a také na koncert kapely Kabát v Pardubicích,

náměstí, webové stránky nebo si můžete kdykoliv zavolat o informace ohledně kona-

který měl také úspěch a byl brzy vyprodaný (stejně tak jako Výrava na konci srpna, kde

ných akcí či levné dovolené. Módou je prodej zájezdů přes internet, tak i u mě stále

vystupoval český slavík Tomáš Klus). V dubnu přijel do kina na besedu o Kanadě a

více využíváte online prodeje (v nabídce jsou tisícovky variant na dovolenou) a kontakt

indiánech můj kamarád Vl. Prachař, který nám poutavým vyprávěním, promítáním, ale

e-mailem, kam vám mohu na oplátku posílat aktuální ceny zájezdů do celého světa.

i indiánským tancem tuto vzdálenou zemi přiblížil.

Najdete mě také na facebooku, kde se můžete stát fanouškem cest. agentury. Jsem také

Květen a červen jsem věnovala prodeji vašich dovolených k moři a navštívili jsme

ráda, že ZŠ i MŠ a stejně tak i Sokol nebo hasiči využívají nabídky levnější autobusové

se skupinkou Azurové pobřeží Francie. Prázdniny nám na počasí přály, a tak část z vás

dopravy ve spolupráci s J. Kaněrou a mohu tak nabídnout nižší ceny za kilometr pro

si vybrala dovolenou v českých luzích a hájích a část si počkala na dobré ceny na po-

místní spolky.

slední chvíli a vyrazila do zahraničí. Velmi oblíbenou destinací bylo letos kvůli dobré

Všem bych tedy ráda ještě jednou moc poděkovala za přízeň a důvěru při organizaci

ceně Bulharsko, Řecko a Turecko, ale využili jste i výhodných cen v Maďarsku, které

nejen vaší dovolené a budu se těšit na setkání při nových akcích v tomto či příštím roce.

se stává díky termálním lázním a nízkým cenám v porovnání se Slovenskem velkým
Jana Hudková, cestovní agentura

hitem.
První zářijový víkend s teplotami jako v létě jsme zavítali do oblasti Českosaského
Švýcarska. Je to krásná oblast a ani teplo a náročnost nás neodradily od výšlapu na
Pravčickou bránu, ale také jsme se těšili na odpočinek na výletní lodi mezi labskými
pískovci na Labi. 14.9. nás opět přivítalo naše hlavní město, a to představením
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Místní názvy okolí Nového Hrádku.
Na začátku září jsem umístil, ve spolupráci s rodinou, poslední tabulku v
okolí Nového Hrádku. Celkem bylo nainstalováno 96 tabulek.
Nyní již můžete tato místa navštívit podle mapky vydané v loňském roce při
příležitosti oslav 650 let Nového Hrádku.
Je jen škoda, že některé tabulky už chybí, anebo byly poškozeny. Snad jsou
to jen výjimky. Pokud by název nebyl správný, nebo by někomu vadil, přihlaste
se a budeme to řešit. Ale neničte!
Můžeme si jen přát, aby tato akce sloužila k lepší orientaci při poznávání
krásných míst okolo Nového Hrádku.
Pavel Bohadlo
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T.J. Sokol Nový Hrádek

Společenská kronika

po rekonstrukci budovy sokolovny /předpoklad začátek roku 2014 zve na:

červenec - září 2013

- florbal pro chlapce 4. - 8. třídy vždy ve středu od 17 - 18:30 hod.
vedoucí oddílu Vojtěch Havrda

Naši nejstarší občané oslavili narozeniny:

Jirman František
Frimlová Olga
Hartmanová Marie
Remeš Josef
Cejnar Antonín
Hánl Josef
Cejnarová Marie
Augustová Anna
Němcová Anna
Marková Božena
Černá Olga
Kozlová Marta
Piewaková Blanka

82 let
74 let
77 let
76 let
74 let
81 let
71 let
90 let
73 let
79 let
84 let
81 let
70 let

Hartman Antonín
Martinková Marie
Drašnarová Marie
Šotolová Marie
Novotná Lidmila
Přibyl Jiří
Štěpán Jaroslav
Kopecký Mojmír
Svatoň Josef
Rybín Josef
Červinka Jiří

81 let
71 let
85 let
73 let
91 let
76 let
73 let
87 let
71 let
70 let
70 let

- základy fotbalu, všestrannost pro chlapce 1. - 5. třídy
vždy ve čtvrtek od 17:30 – 18:30 hod.
vedoucí cvičitel ing. Pavel Sobotka
náčelnice Martinková Lidmila

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

Zlatá svatba:
Antonín a Marie Cejnarovi
Manželům přejeme hodně štěstí, zdraví, pohody a splnění všech přání.

Zemřel:

Jaroslav Šmída
Asfaltování Rokolské ulice 29.7.2013

Vzpomínáme...
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Informace pro zájemce cvičení T.J.Sokol
Nový Hrádek prozatím ve školní tělocvičně
podzim, zima 2013.
PONDĚLÍ

- předškolní žactvo
Hrnčířová Lucie
poprvé 7. října

17 – 18 hod.

- ženy kondiční
Vaňková Markéta
poprvé 16. září

19 – 20 hod.

ÚTERÝ

- lyžařský oddíl
Říha J., Holý R., Bek D.
od září

16-17.30 hod.

ČTVRTEK

- žákyně 1. - 5. tř. všestrannost
Martinková, Machová R.
15-16 hod
poprvé 3. října

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

•
•
•
•

•
•

- rodiče a děti
16 – 17 hod.
Bohadlová Ver., Volfová Marcela
poprvé 7. října

- lyžařský oddíl od listopadu

Z příspěvků sestavili Ing. Jiří Hlaváček a Mgr. Hana Hlaváčková
Stálí dopisovatelé: Anna Marková, Bc. Zdeněk Drašnar, Jarmila Drašnarová, Ing.
Pavel Sobotka, Petra Přibylová, Jiří Hlaváček, Lidmila Martinková, Ing. Jeroným
Holý, Pavel Bohadlo
Příspěvky, prosíme, zasílejte nejlépe mailem na adresu: jirka.hla@tiscali.cz
Nevyžádané příspěvky se nevracejí

16-17.30 hod.

- ženy zdravotní
16.45-17.45 hod.
Martinková (od listopadu bude řešeno)
poprvé 3. října
- ženy kondiční
Vaňková M.

Tisk: Daniel Wolf, Vrchoviny, náklad: 200 výtisků. Číslo vyšlo 25.9.2013
Příští číslo vyjde pravděpodobně v prosinci 2013, uzávěrka bude 10.12.2013

19 – 20 hod.

náčelnice Martinková Lidmila
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