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Úprava plochy okolo sokolovny
V současné době je stav hřiště u sokolovny velmi neuspokojivý. Dnes by se
již spíše dalo říkat stav bývalého hřiště. Je zapotřebí se hřištěm něco udělat vyřešit zpevněný přístup k sokolovně a také upravit plochu na plošném kolektoru tepelného čerpadla.
Na ploše tepelného čerpadla se uvažuje s oploceným víceúčelovým hřištěm
s umělým povrchem a plážovým kurtem.
Již delší dobu se řeší vhodný povrch pro hřiště před sokolovnou. V úvahu
připadá zatravnění hřiště, oprava stávajícího prašného povrchu, nové hřiště
s umělým povrchem a vyasfaltování. U všech variant je třeba nově vyřešit odvodnění. Zároveň je nutné vyřešit zpevněný přístup k sokolovně nejen pro pěší,
ale i pro automobily. Bylo by vhodné, aby bylo možné na ploše parkovat.
Nyní krátce rozeberu možné varianty. Stávající prašný povrch je i k malému
využití a velké pracnosti z důvodu zarůstání trávou nevhodný, i když se jedná o
nejlevnější variantu. Travnaté hřiště by bylo pracné na sečení a nákladné na
zalévání. Zároveň by musel být řešen přístup k sokolovně zpevněnou cestou,
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která by značně zúžila hřiště. Prostor pro parkování by byl omezený. V úvahu
připadá i umělý sportovní povrch. I u této varianty by musela být řešena zpevněná cesta k sokolovně. Umělý povrch je náchylný na poškození při nanesení
písku, jízda na kole je zakázaná, provoz automobilů po tomto povrchu je vyloučený. Hřiště by muselo být pravděpodobně oploceno a jednalo by se o nejdražší
variantu. Vzhledem k uvedeným skutečnostem a vzhledem k tomu, že by na
horní ploše mělo být hřiště s umělým povrchem vhodné pro většinu sportů, se
jako nejvýhodnější jeví spodní plochu vyasfaltovat. Byl by tím vyřešen kvalitní
zpevněný přístup k sokolovně, parkování a údržba by byla minimální. Vyasfaltovaná plocha by mohla sloužit i jako hřiště, i když asfaltový povrch není na
většinu sportů příliš vhodný. Naopak například pro kolečkové brusle nebo jízdu
na kole pro malé děti by se jednalo o nejvhodnější povrch.
Za jevištěm je uvažováno o úpravě pro venkovní akce. Ideální by bylo i jednoduché zázemí, ohniště, gril, přístřešek, lavičky, apod.
Celý areál je poměrně rozlehlý a bylo by vhodné okolo sokolovny rozmístit i
prvky pro menší děti jako houpačky, skluzavky, prolézačky apod.
Je jasné, že všechny navržené úpravy budou značně finančně náročné. Bez
dotací nebude možné vše zrealizovat. Z tohoto důvodu bude nutné jednotlivé
kroky realizovat po etapách a případně přizpůsobovat dotacím. Nyní připadá
v úvahu žádat nadaci ČEZ, která poskytuje příspěvky na tzv. Oranžová hřiště
dříve nazývaná duhová hřiště. Výše dotace není omezena a spoluúčast není
podmínkou. Jelikož je o tyto dotace velký zájem, tak šance asi nebude vysoká.
Naopak ihned půjde přikročit k úpravě travnatých teras, což je zvládnutelné
svépomocí.
Ing. Miloš Vondřejc

Krátce...



• 26. února 2016 v rámci revitalizace obecní zeleně začalo kácení Javůrku
na Šibeníku a bylo dokončeno 2. března. Jeho stáří bylo vyšší než 100 let .
Průměr kmene byl až 121 cm a obvod 375 cm. Mnozí pamětníci zaslzeli, ale
jeho stav podle odborníků byl takový, že ohrožoval procházející chodce.
Odstěhována byla také lavička.
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• 12. března v kině vystoupil F. S. BARUNKA z České Skalice a Michael
Pospíšil z Prahy ve Večeru k 50. „Nebeským narozeninám“ Jičínského Štefana“ s písničkami posbíranými za pomoci domácích J. Š. Kubínem začátkem 20. století. Posluchači prožili hodinu a půl milé pohody.
• 15. března konstatovali, že letošní únor byl nejteplejší v daleké historii.
• 18. března byl zadržen hledaný organizátor atentátů ve Francii Belgičan
Salah Abdeslam.
• 22. března, 4 dny poté, proběhly 2 výbuchy v Bruselu na letišti a v metru
zůstalo 28 mrtvých. Teror pokračuje. Česko vyhlásilo 1. stupeň ohrožení.
• 23. března americký prezident Barack Obama navštívil Kubu. Poprvé se
setkal s Raulem Castrem.
• 28. března navštívil při okázalém přijetí na 3 dny čínský prezident naši
republiku. Jednání byla zásadně komerční a setkala se s nevůlí většiny našich občanů.
• 28. března při Velikonočním pondělí za jasného počasí obcházeli koledníci
mj. s koledou složenou na melodii Petra Muka Stín katedrál.
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• 2. dubna zemřel ve věku 74 let vynikající mim a klaun dramaturg Boris
Hybner.
• Zdeněk Svěrák, jeden z tvůrců divadla Járy Cimrmana a oskarového filmu
Kolja, se dožil v tvůrčí síle 80 let.
• 21. dubna 2016 anglická královna Alžběta II. oslavila v plné svěžesti 90 let.
• 28. dubna zemřel ve věku 92 let akademický malíř Vladimír Rocman. Tvořil až do posledních chvil.
• 30.dubna proběhl Sraz motorkářů za účasti více než 230
motorek. Motorkám požehnal
místní farář a v kostele se sloužila mše sv.
• 14. května se konal 34. ročník
pochodu Hrádouská vařečka
za v pořadí 2. nejvyšší účasti
865 pchodníků, kteří se sjeli
z 96 různých míst.
• 18.května místním kině vystoupila zpěvačka MÁRA s vynikající kapelou.
• 20. května sehrál v kině ochotnický spolek ze Smiřic OCHO divadelní
představení Maruša aneb z ohryzku štrůdl neuděláš.
• 22. května šel pochod od morového sloupu ke kříži Na Farách a k Izidoru
s transparentem Nový Hrádek je pro nový život. Pan
farář obnovený kříž posvětil.
• 22. května zemřel svérázný
výtvarník a autor např. Macha
a Šebestové Adolf Born.
• V květnu uplynulo 700 let
od narození českého krále a
římského císaře Karla IV.
Ať je situace jak chce dobrá nebo špatná, změní se.
Anna Marková

5

6

FRYMBURSKÉ OZVĚNY

ČERVEN 2016

ČERVEN 2016

FRYMBURSKÉ OZVĚNY

poutníci poprvé, zblízka i zdaleka. Každý kostel či kaple je však také pomníkem generací našich předků: jejich víry, štědrosti i obětí; tak i letos
vzpomeneme na ty, kdo se přičinili.
Věřím, že společně prožijeme krásnou neděli – vůbec první červencovou. A že bude krásná nejen počasím…

POUŤ
Slovo pouť je od puť - cesta. A má i
v naší končině díky blízké mariánské
Rokoli dobrý zvuk.
Cíl pouti má svoji podobu, význam,
charakter a historii. Ta se mnohde počítá i na staletí - je zde tedy životní příběh.
Může být ustálený - úcta k tradici Církve, světci, místu i zvyklostem našich
předků. Mohou se objevit i nové prvky,
jak je přináší doba nebo i to, že se na ní
sejdou především mladí, kteří tak rádi
hledají nová místa a nové podoby i pro
to staré. Pouti se ale můžeme zúčastnit i
když se nevydáme na dalekou cestu. A
dokonce přímo na Novém Hrádku…
Naše farnost má významné patrony. Jsou jimi svatý Petr, první mezi
apoštoly, a svatý Pavel, nazývaný apoštol národů. Jejich památka svítí jasně
z kalendárií církevních i světských. To datum se rychle blíží a my se těšíme
na první červencovou neděli a na hezkou pouť. I ta „domácí“ je dnem důležitým – také proto, že obrací náš pohled do minulosti.
Vynoří se nedávné výročí, významné pro celou obec i farnost, a vede nás ke
chrámu Páně. V roce 2012 oslavili jsme 650 let první písemné zmínky o
obci a farnosti; portál farního kostela nese letopočet 1723…
Kolik poutí tu bylo za ta dlouhá staletí! Kolik zaznělo modliteb a písní;
kolik hodin a obětí cest, kolik trápení i nadějí, svatých smíření, kolik obětí
mší svatých, kolik slzí, kolik očištěných duší a povznesených srdcí. A také
nového odhodlání, posily pro víru jednoho i mnohých!
Každá pouť je slavností nejen víry, ale i radosti - tu radost kéž pocítíme
a také prožijeme – ve společenství, které vnímá hloub a vidí dál než jenom
dnes. Doby našich předků a naše současnost jsou výhledem do časů budoucích - v jistotě, že máme to důležité, to opravdu podstatné.
Letošní hrádouská pouť kéž je setkáním všech, kdo na Novém Hrádku
žijí, kdo tu mají kořeny a stále se sem vracejí; i těch, kdo k nám přijdou jako

7

Milí poutníci, přijďte i vy. A ať je nám na letošní pouti spolu hezky a
dobře.
P. Jindřich Tluka

Zakončení výcvikového roku lyžařů
Lyžařský oddíl Sokola Nový Hrádek svolal v pátek 20. května na Panskou
stráň členy, rodiče dětí z oddílu a všechny, kteří se nějak zasloužili o trvání
oddílu a lyžařského areálu v sezoně 2015/16, která byla opět téměř bez sněhu.
Děti a trenéři se pravidelně scházeli od 1. úterý v září až do úterka před tímto setkáním na trénincích. Na tomto shromáždění se již tradičně členové oddílu odměnili za celoroční úsilí. Nastoupili dle konečného pořadí ve výkonnostní
tabulce, byli vyhlášeni a odměněni. Prvních 6 dostalo navíc pamětní diplomy a
vítězka Nikolka Šrůtková si odnesla putovní plaketu.
Děti si zaskotačily v jarní přírodě, opékalo a konzumovalo se prasátko, pilo
pivečko a kafíčko. Děti měly limonádu a bylo co zakousnout i sladkého.
Pochutnat si, družně poklábosit a zavzpomínat na sezony, kdy býval i na
Hrádku sníh, přišlo 37 dospělých a odměněno bylo 15 přítomných dětí.
Fotky pořídil vedoucí trenér Vašek Sychrovský. O přípravu, pohoštění, organizaci a úklid se postarali hlavně Vráťa a Lukáš Marešové, Honza Říha a David
Bek.
J. Holý st.
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vání nakonec děvčata absolvovala trasu 13 km. Šlo se z Ohnišova směr
Bohdašín, Slavoňov, Blažkov, Rezek a zpět přes Vanovku do Ohnišova.
V odpoledních hodinách se zpět vrátily do tělocvičny, kde si vybalily
svoje věci a po krátkém odpočinku si společně uvařily v kuchyňce sokolovny obědo-večeři (špagety s červenou omáčkou, salámem a sýrem).
Před odchodem k „vrtulím“ na čarodějnický oheň si zahrály společenské hry. Čarodějnický oheň a stezka odvahy (kterou připravila nejstarší
děvčata) zakončily sobotní noc. Nechyběl ani večerní popcorn na
dobrou noc.
V neděli po snídani, po sbalení svých věcí a hraní her se rozloučily.
Text a foto: cvičitelka Radka Machová

Zakončení výcvikového roku lyžařů 20.5.2016

VÍKENDOVÁ AKCE STARŠÍCH ŽÁKYŇ
TJ SOKOL NOVÝ HRÁDEK
O víkendu od 30. dubna do 1.
května 2016 si děvčata se svou
cvičitelkou naplánovaly společné aktivity.
Sešly se v sobotu ráno před
sokolovnou, kde si nechaly své
věci, a přepravily se do Ohnišova, kde se konal pochod Cikánské toulky. Po krátkém dohado-
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Letošní Vařečka
Pátek 13.5.2016
V pátek označujeme Vařečku, já
mám Polsko až na kontrolu, Petr s
klukama celou pětku a Jeryn zbytek
osmičky a patnáctky. Vyjížděl jsem a
svítilo sluníčko, na Taszowě začala
bouřka, padaly kroupy. Seděl jsem pod pláštěnkou v lesní houštině. Po dešti
bylo zase pěkně, stavil jsem se v penzionu Pod Javory. Děkuji majiteli
Janovi, že se synem Petrem vysekli cestu od hranic na taszowskou cestu a
na hranicích upravili přechod do Polska.
Na sokolovně se loupala vejce a Dalibor s Lubošem pověsili plakát na
bránu.
Doma jsme na vlek připravili věci na zítřejší pochod.
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Martinkovi - Zdenek s Liduškou, Drašnarovi - Zdenek s Jarkou, Hana
Kozáková, Zdena Janoušková, Ivana Grimová a Lída Ježková. Potraviny až
na kontrolu doveze pan Švorc.
Startovat budou a už jsou také tady, Verča Bohadlová s Janou
Machovou, Káťa Vondřejcova s Monikou Čermákovou, na třetím stanovišti
bude Verča Novotná s Martinou Hladíkovou.
Obloha se začíná rozjasňovat a přicházejí první účastníci, všechno jde
jako na drátkách a nakonec přišlo 865 účastníků. V cíli dostal každý na krk
vařečku a děti odpovídaly na otázky, které byly po trase. Všichni byli
spokojeni a slibovali, že za rok zase přijdou.
Na kontrole v Bartoňově statku museli přivařit ještě 150 vajec.
Poděkování patří majitelům Penzionu Hrádek za vstřícnost a nezištnost.
Stala se také nepříjemná věc. Jedna paní si na trase mezi kontrolou a
rozcestím v Brodku zlámala nohu. Díky doktoru Soukupovi a Imrichu
Chrenkovi se ji podařilo včas dopravit do nemocnice. Jana Soukupová se
svědomitě postarala o její děti.
Tak nakonec všechno dobře dopadlo. Poděkování patří také
pořadatelům, sponzorům a všem příznivcům našeho pochodu.
Budeme se těšit na příští ročník.
Pavel Bohadlo

TJ SOKOL NOVÝ HRÁDEK –
120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ

Sobota 14.5.2016
Vstáváme ve 4 hodiny a v 5 jsme na sokolovně. Mamka vařila čaj a já
jsem chystal věci na start. V 6 hodin přijeli ostatní – na kontrolu jedou
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Rok 1862 je významným pro všechny členy sokolských jednot v České republice, ale i po celém světě. Byl založen nejstarší český tělocvičný spolek –
Sokol, a to v Praze na ustavující schůzi 16. 2. 1862 – první tělocvičná jednota
Pražská. Zpočátku nesměla mít ve svém názvu slovo „Sokol“, ale již v roce
1864 byla přejmenována na Sokol Pražský. Mezi zakládajícími členy bylo
mnoho významných osobností, například Josef Mánes, Jan Neruda, Vojta Náprstek nebo Karolína Světlá. Dva nejdůležitější byli mecenáš a první starosta
Jindřich Fügner a profesor dějin umění a historik, tvůrce české tělocvičné soustavy i českého tělocvičeného názvosloví, první náčelník Miroslav Tyrš.
První ryze český tělocvičný spolek nabídl utlačovanému českému národu,
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po čem toužil: posílení národního vědomí a národního charakteru, bohatý spolkový život a pocit sounáležitosti.
V počátcích byli součástí Sokola i dobrovolní hasiči, sokolové měli i základní vojenskou přípravu. Později provozoval Sokol i první biografy. Sokolové se zasloužili o zvyšování fyzické zdatnosti, všeobecné vzdělanosti i morálních vlastností českého obyvatelstva. A stáli u mnoha novátorských počinů
doby. Dodržování mravních zásad rovnosti, bratrství, kázně, vytrvalosti, lásky k
vlasti, vůle, čestnosti, vážnosti, upřímnosti, družnosti, střídmosti, neohroženosti
a dobrovolné kázně bylo samozřejmou povinností členů Sokola. Díky nim se
Sokol stal jedinečnou organizací. Členové Sokola zastávali významné politické,
hospodářské i společenské funkce, stáli při všech historických událostech, jakými byl například vznik Československé republiky, boje československých
legií nebo formování československé armády.
Toto výsadní postavení Sokola bylo příčinou zákazu jeho činnosti. Totalitní
režimy se bály morálního vlivu i úderné síly Sokola, proto mnoho jeho členů
věznily, připravily o život a spolkovou činnost zakazovaly. Poprvé byl Sokol
zakázán za 1. světové války v roce 1915, podruhé jej krutě rozprášili nacisté v r.
1941 a potřetí jej pohltila „sjednocená tělovýchova“ po roce 1948. Sedmého
ledna 1990 mohl být Sokol vzkříšen k novému životu.
20. 5. 1896 svolal majitel tkalcovny Josef Tošovský, který vlastnil několik
továren v Novém Hrádku a okolí, své spoluobčany a ve svém proslovu je vyzval k založení jednoty. 24. 5. se konala první schůze k založení jednoty a 14.7.
byla svolána od 13 hodin valná hromada do sálu pana Václava Lepše, kde byli
zvoleni první činovníci.
Prvním starostou jednoty byl zvolen řezník a hostinský Václav Lepš, místostarostou pekař Vít Klimeš, náčelníkem Josef Šinták z malého mlýnka a jednatelem Josef Tošovský. Členy výboru byli zvoleni Antonín Lepš, František
Šinták, Ludvík Lepš, Josef Černý a Josef Kubeček. Dalšími členy se stali: František Lepš, Bohumil Přibyl, Josef Hencl, Jaroslav Novotný, Albín Černý, Ferdinand Honěk, František Vandžůra, Josef Lepš, Josef Martínek, Josef Hejzlar,
Augustin Kříž, Josef Houser, František Lepš, Josef Lepš ml., Josef Holý, Josef
Roubal, Antonín Černý, Antonín Němeček, Antonín Dušánek, Roman Dědek,
Vendelín Škoda. Velikost jednoty byla v této době 30 členů.
Program valné hromady byl následující: „1. Sdělení v působnosti prozatímního výboru, 2. Připsání všech členů činných, zakládajících a přispívajících, 3.
Volba řádného výboru (starosty, místostarosty, 6 členů výboru, 3 náhradníci, 2
dozorci účetní), 4. Ustanovení jednatele, pokladního, hospodářského správce a
zapisovatele, jež bude mít v opatrování knihovnu, 5. Přijmutí stanov, 6. Volné
návrhy“.
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Jelikož ještě nebyla vybudována sokolovna, tak pan Václav Lepš, zvolený
starostou jednoty, dal pro cvičení sál v jeho hostinci na náměstí. První bratři si
stanovili heslo „Svornost, láska, bratrství“.
Ač bylo založení Sokola na Novém Hrádku ryze mužskou záležitostí, po několika letech si přišly na své i ženy. Na návrh bratra Vendelína Přibyla byl na
13. leden 1909 ustanoven ženský odbor Sokola. Přihlásilo se 35 paní a slečen.
V roce 1913 byl založen stavební fond, který se měl stát základem pro stavbu sokolovny. Tělocvičná jednota rostla, a proto se „Hrádovští“ bratři a sestry
rozhodli uspořádat veřejné cvičení, kterým by získali finanční prostředky. Mělo
se konat dne 26. 7. 1914, ale nestalo se tomu tak, protože se na Hrádek dostala
zpráva o vzplanutí světové války. Z tohoto důvodu přišla jednota o takřka celé
své jmění, činnost ochabla.
Tak jako ostatní muži, museli i členové Sokola nastoupit na vojenskou službu. Padl náčelník jednoty Ferdinand Vondřejc (+ 16.12. 1914 v Karpatech) i
druhý náčelník Josef Přibyl. Na frontě dále padli Josef Černý (čp. 111), Josef
Černý (čp. 17), Josef Šmída, Julius Drašnar, František Pluhař, František Roubal, František Přibyl, Josef Vančura. Činnost Sokola byla během války zastavena, ale to nezabránilo zbylým členům držet se pohromadě a chránit zbytek peněz.
Roku 1918, hned po skončení války, začala znovu činnost Sokola. Den 28.
říjen 1918 byl obyvateli Nového Hrádku vítán s velkým jásotem. Hned navečer
toho dne šel po městečku průvod za zpěvu národních a sokolských písní.
Na začátku 20. let se rozhodli cvičenci uskutečnit sokolský sen – postavit si
vlastní sokolovnu. V roce 1923 byly vypracovány plány a byla zahájena stavba
sokolovny. Vyprojektována byla do podoby horské chaty, aby dobře zapadla do
rázu okolí Nového Hrádku, a zároveň byla jeho chloubou. 13. 10. 1924 byla
stavba dokončena a sídlo Sokola bylo slavnostně přemístěno z hostince Václava
Lepše do sokolovny.
Dle ČSÚ k 1. 1. 2016 žije v Novém Hrádku 822 stálých obyvatel. Tělocvičná jednota Sokol k 1. 6. 2016 čítá 281 členů, z toho je dospělých 168, dorostu
25 a žactva 88. Potěšitelné je, že se členská základna zvyšuje. Svědčí to o atraktivitě našeho programu, a to zejména pro děti a mladou generaci.
Sokolovna je sportovním a kulturně společenským centrem nejen našeho
městyse, ale i širokého okolí.
V letošním roce 23. 9. při Dni sokoloven bude náš historický prapor slavnostně dekorován pamětní stuhou u příležitosti 120. výročí založení tělocvičné
jednoty Sokol Nový Hrádek.
Jiří Hlaváček st.
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VÝLETY MLADŠÍCH ŽÁKYŇ
PO OKOLÍ NOVÉHO HRÁDKU
Ve školním roce 2015/2016 chodilo na cvičební hodiny mladších žákyň celkem 18 děvčat ve věku 6 až 11 let. Cvičební hodina se konala
každý čtvrtek od 15.30 do 16.30. hod, a to od října 2015 do května
2016. Jako každoročně jsme podnikly v květnu pěší výlet na Borovou.
Společnost nám dělala labradorka Jůlinka. Trasa vedla z náměstí na
Novém Hrádku přes les,
směr Lávky a na Borovou.
Zpět jsme jely linkovým
autobusem na Nový Hrádek.
Cestu jsme si zpříjemňovaly vyprávěním o historii Nového Hrádku a
okolí,
poznáváním
a trháním kytiček, vyprávěním zajímavých příhod
a zážitků. Na konci lesa,
na louce před Borovou,
jsme si udělaly přestávku
na svačinku. Odměnou pro děvčata byly napečené muffiny. Přestávku
jsme využily ke sportovním aktivitám, především k míčovým hrám
a vyzkoušení si provedení hvězdy bez žíněnky. Na Borové jsme stihly
před odjezdem autobusu navštívit místní dětské hřiště.

ČERVEN 2016

nové zážitky, a co budou
dělat o prázdninách. Na
Sněžném jsme se zastavily u Čtvrtečkových, kde
jsme dostaly sladké občerstvení a tvrdé pečivo
pro zvířátka, které chovají na Horalce. Areál
Horalky nás překvapil
svou rozlehlostí, netradičními druhy chovaných
zvířat, dětským hřištěm a
jezírkem s nutriemi. Po
prohlídce zvířátek, krmení nutrií, si děvčata ještě stihla na dětském hřišti pohrát. Opět nám
vyšlo počasí a na příští rok tento výlet třeba spojíme s opékáním vuřtů…
Poslední cvičební hodina se konala na hřišti před základní školou.
Děvčata si vyzkoušela skok do dálky. Zasoutěžila si v různých dovednostech a zahrála si míčové hry. Nakonec dostala jako odměnu „fidorkové“ medaile.
Přejeme sluníčkové dny a spoustu zážitků o prázdninách. V září
2016 se budou těšit Radka a Lída.
Text a foto: cvičitelky Radka Machová a Lidmila Martínková

Dalším výletem byla
návštěva Horalky na
Sněžném. Opět jsme se
vypravily pěšky z náměstí
na Novém Hrádku směr
Izidor a přes polní cesty
do Sněžného. Zpět nás
auty odvezli rodiče. Děvčátka si cestou pletla věnečky z pampelišek, poznávala právě rozkvetlé
květiny a vyprávěla své
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Pojďte s námi putovat po keškách v blízkém okolí. Stačí si jen vyzvednout
KEŠ-PRŮKAZ v Potravinách Vlasty Ježkové, zaregistrovat se na emailové
adrese, nabít Váš GPS přístroj a vyrazit :-). Trasu pro Vás budeme udržovat od 1.7. do 11. 9. Takže neváhejte a přidejte se k nám. Více informací
na konci června ve vývěsce sokola a na stránkách městyse.

duben - červen 2016
Naši nejstarší občané oslavili narozeniny:

78 let
77 let
72 let
74 let
81 let
76 let
75 let
71 let
83 let
79 let
78 let
70 let
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Nevíte, co dělat o prázdninách?

Společenská kronika

Mach Josef
Suchánková Emília
Suchánek Lubomír
Dušánková Miroslava
Hánl Bohuslav
Dušánek Rudolf
Lokajová Františka
Vondřejc Josef
Červená Helena
Dušánek Zbyněk
Holý Jeronym
Kotyšková Olga

ČERVEN 2016

Vaverková Jarmila
Drašnar Josef
Suchánková Miloslava
Marková Anna
Bohadlo Pavel
Vondřejcová Vlasta
Grym Ferdinand
Vondřejcová Miloslava
Sychrovská Miloslava
Grimová Marie
Vančurová Jana
Pohl Josef

78 let
90 let
71 let
77 let
70 let
83 let
74 let
70 let
85 let
77 let
73 let
82 let

Za TJ Sokol Bohadlovi

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

Frymburské ozvěny

Noví občánci:

Charlota Houserová

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

Šťastným rodičům blahopřejeme.
•
•

Zemřeli:

Zdeňka Kopecká
Jiří Černý
Vzpomínáme...

•
•

•
•
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Z příspěvků sestavili Ing. Jiří Hlaváček a Mgr. Hana Hlaváčková
Stálí dopisovatelé: Anna Marková, Bc. Zdeněk Drašnar, Bc. Jarmila Drašnarová,
Ing. Pavel Sobotka, Petra Přibylová, Jiří Hlaváček, Lidmila Martinková, Ing. Jeronym Holý, Pavel Bohadlo, Ing. Petr Hlaváček
Příspěvky, prosíme, zasílejte nejlépe mailem na adresu: jirka.hla@tiscali.cz
Nevyžádané příspěvky se nevracejí
Tisk: Daniel Wolf, Vrchoviny, náklad: 200 výtisků. Číslo vyšlo 27. 6. 2016
Příští číslo vyjde pravděpodobně v září 2016, uzávěrka bude 10. 9. 2016
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1. Nový moto Hrádek 30.4.2016

Letošní Hrádouská vařečka vedla přes polský Taszów
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