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Návštěva komise Vesnice roku 2018
V letošním roce se naše obec přihlásila do soutěže Vesnice roku. Ve středu
6. června 2018 v odpoledních hodinách nás proto navštívila hodnotitelská
komise a společně jsme představili náš Nový Hrádek.
Prezentace probíhala podle připraveného speciálního „Jízdního řádu“, který
jsme museli z důvodu opožděného příjezdu komise na poslední chvíli trochu
pozměnit (z knihovny jsme se přesunuli na sokolovnu). Ale i tak celá návštěva
probíhala v přátelské a pohodové atmosféře a všichni jsme se shodli, že to byly
příjemně strávené dvě hodiny.

ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ MĚSTYSE NOVÝ HRÁDEK
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S napětím jsme očekávali výsledek našeho společného snažení. V pátek večer telefonicky oznámil předseda hodnotitelské komise, že náš Nový Hrádek
byl oceněn Bílou
stuhou za činnost
mládeže.
Zlatou
stuhu za vítězství
v krajském
kole
získala obec Stěžery, kde 18. srpna
proběhne slavnostní
vyhlášení, s jehož
průběhem
a
s dalšími výsledky
Vás
seznámíme
v příštím čísle FO.
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Možná se někdo zeptá,
za co se to vlastně ta Bílá
stuha uděluje? V propozicích soutěže stojí: „Oceněná obec prokazuje zapojení dětí a mládeže do života obce a koncepční podporu jejího zájmu o venkovskou pospolitost. Oceňovány jsou aktivity výchovy
mladé generace místními
spolky, práce s dětmi v
knihovně, vytváření podmínek pro trávení volného času. Významným přínosem jsou úspěchy mladých
lidí a jejich trvalý zájem o život a rozvoj obce, mezigenerační setkání, mimoškolní činnost dětí a dobré příklady trvalé práce s dětmi a mládeží v místě.“
No a to vše se na Novém Hrádku děje. Poděkování patří VŠEM, kteří v této
uspěchané a komerční době nemyslí jenom na sebe, ale dokáží udělat i něco pro
druhé.

Získání Bíle stuhy v soutěži Vesnice roku je nejen velká čest, ocenění práce
nás všech, zviditelnění Nového Hrádku, ale je též spojeno s peněžitou odměnou
600 tisíc korun, která bude použita na další rozvoj našeho městyse.

ČERVEN 2018

Krátce...
• 5. března 2018 se konala Na Kovárně Valná hromada T. J. Sokol Nový
Hrádek. Starosta a členové výboru zhodnotili rozsáhlou činnost jednoty a
schválili rozpočet na rok 2018. 20. ročník Přejezdu Orlických hor na
běžkách byl tentokrát sletový, celostátní. Práce jednoty se v nastávajícím
období zaměřuje na nácvik 4 skladeb na XVI. Všesokolský slet v červenci v
Praze. Předcházet mu bude Oblastní slet župy 16. června na místním nově
vyasfaltovaném hřišti.
• 8. března proběhla ve Vladislavském sále Pražského hradu slavnostní
inaugurace prezidenta republiky Miloše Zemana na další pětileté období.
• V polovině března se s plnou silou navrátila třeskutá zima. Mrazy byly až
-12 stupňů, prudký vítr mnohdy spolu s vánicí vyvracel stromy.
• 17. března zemřel ve věku 89 let známý scénárista, spisovatel a populární
řečník Zdeněk Mahler.
• 20. března uspořádala základní škola pěknou velikonoční výstavu.
• 31. března proběhl každoroční mobilní svoz nebezpečných odpadů zdarma
pro občany městyse.
• 2. dubna na Velikonoční pondělí bylo polojasno, ale vítr byl studený.
Koledníků chodilo opět hodně a pěkně zpívali i hráli. Potěšila zejména Píseň
pro Emu složená na melodii Michala Hrůzy. Dlouho např. znělo
posluchačkám v uších: Nejsme tu dnes náhodou, zdravíme tě
koledou…(https://www.youtube.com/watch?v=LtMiQ4S5ALU)
• 9. dubna zemřel ve věku 84 let známý režisér, scénárista a herec Juraj
Herz. Proslavily ho zejména filmy Holky z porcelánu a Spalovač mrtvol.
• 13. dubna zemřel v Americe ve věku 86 roků světoznámý oscarový režisér
českého původu Miloš Forman. Světovou slávu mu přinesl film Přelet nad
kukaččím hnízdem, u nás ho proslavila řada filmů včetně oscarového
Amadea.
• 17. dubna provedli hasiči sběr železného šrotu.
• 20. dubna byly do Prahy z Říma po 49 letech převezeny ostatky kardinála
Josefa Berana. Tři dny byly vystaveny ve Svatovítské katedrále a potom
pietně uloženy v kapli Anežky České. Byl jediným hodnostářem
pochovaným mezi papeži. Krédem pronásledovaného duchovního bylo:
Hodnota svědomí je to největší, co máme.
• 23. dubna přibyl v Anglii do rodiny prince Williama a vévodkyně Kate třetí
potomek, syn, který byl pojmenován Louis Arthur Charles.

Bc. Zdeněk Drašnar
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• 23. dubna došlo v sokolovně k dojemnému setkání. Jubilantovi Jeronýmu
Holému přišlo k 80. narozeninám poblahopřát asi 130 jeho bývalých i
současných svěřenců z lyžařského oddílu.

• 28. dubna se za slunného počasí na otevření motorkářské sezony 2018
uskutečnil 3. Nový Moto Hrádek. Na náměstí se sjelo 284 krásných
motorek. Místní pan farář po mši svaté v kostele přítomným motorkářům
požehnal.
• Měsíc duben byl nejsušší za posledních 50 let. Panovalo takové sucho, že
byly řeky téměř bez vody. K suchému počasí se následně přidalo velké
oteplení. Od poloviny dubna a po celý květen panovaly letní teploty s
maximem až +28 stupňů a déšť s bouřkou přišel pouze jednou, 10. května.
Jaro letos někam zmizelo.
• 5. května se vydalo 10 poutníků na 33 km dlouhou pěší cestu do Vambeřic.
Tam se setkali se skupinou motorizovaných poutníků, se kterými se potom
dopravili zpět domů. Trasa byla krásná, ale náročná. Vydají se na ni po čase
znovu.
• 12. května se uskutečnil 36. ročník pochodu Hrádouská vařečka. Za
skvělého počasí si přišlo zapochodovat 1064 účastníků. Delší trasy, 15 a 12
km, částečně vedly přes Polsko.
• 19. května 2018 sledoval celý svět královskou svatbu v Anglii. Mladší syn
Charlese a Diany, princ Harry, si vzal za manželku herečku Meghan
Markel z kalifornského Los Angeles. Náklonností k lidem princ pokračuje
v odkazu své zesnulé matky.
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• 31. května v rámci 48. ročníku festivalu Camerata Nova Náchod 2018
vystoupil v místním kostele trutnovský orchestr Musica Antiqua s náročným programem doplněným zpěvem sboru Krkonošské Collegium
Musicum.

• 2. června 2018 se v našem městysi uskutečnil Přebor východočeské oblasti
v orientačním běhu. Startovalo 792 běžců různých věkových kategorií ze
42 klubů. Přebor organizoval Klub orientačního běhu Dobruška.
John Galsworthy: Tímto světem projdu jen jednou. Proto každé dobro a laskavost, které
mohu prokázat kterékoli lidské bytosti nebo němé tváři, nechť neodkládám. Neboť
nepůjdu už nikdy touto cestou.

Anna Marková

Valná hromada T. J. Sokol Nový Hrádek
7. 3. 2018 – zpráva starosty
Vážené sokolské sestry a bratři, hosté a příznivci naší Tělocvičné jednoty,
vítám Vás srdečně na naší tentokrát nevolební valné hromadě.
Minulý rok jsem vyjadřoval spokojenost s nárůstem členů. Tento trend je za
minulý rok bohužel opačný, ubylo nám 15 členů. Stav ke konci roku 2017 je 266
členů, z toho 182 dospělých, 17 dorostu a 87 dětí. Věříme, že v letošním roce to
bude jiné.
Rok jsme tradičně zahájili Sokolským bálem dne 21. 1. 2017 a následným
Dětským karnevalem. Účast byla o něco vyšší než v roce předchozím (150
návštěvníků), přičemž je potěšující, že nárůst zájmu pokračoval i v roce 2018,
kdy dokonce bylo vyprodáno už v předprodeji. Jsem rád, že stále více našich
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členů bere tuto akci za svou a podporuje ji při přípravě a následném úklidu
sokolovny, samotnou účastí nebo třeba napečením výborných zákusků,
výbornými utopenci apod.
Před rokem jsem zmínil skutečnost, že o klasické taneční zábavy klesá
zájem. Naše jednota neuspořádala žádnou zábavu a jednorázově propůjčila
termín lukrativní Štěpánské zábavy za výhodnějších podmínek než u ostatních
akcí. Výdělek byl solidní, asi poloviční, než když jsme zábavu pořádali sami, a
kromě úklidu vlastně bez starostí. Jistě budeme zvažovat, zda zábavu příště
neuspořádáme my.
V průběhu roku 2017 jsme byli úspěšní v žádosti o dotaci u MŠMT ve výši
120 tisíc Kč. V podmínkách dotace byla klauzule, že více než 50% obdržené
částky musí být vyplaceno ve formě odměn. Odměnili jsme tedy trenéry a
cvičitele v důchodovém věku kvůli minimalizaci daní. Odměna je spíše
symbolická a za dlouholetou práci jistě zasloužená. Zbytek prostředků jsme
rozdělili zejména mezi energii a částečně na vybavení sportovními potřebami.
Opět mi dovolte poděkovat za práce související s údržbou a vůbec chodem
sokolovny správkyni Renatě Kosinkové, Ludmile Ježkové, Pavlu Bohadlovi,
Jeronymu Holému, Jiřímu Hlaváčkovi a samozřejmě všem ostatním, kteří rádi
přikládají ruce k dílu.
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Jak jistě víte, navenek nejviditelnější stavební změnou je nový asfaltový
povrch před sokolovnou, který nás konečně zbavil bahna při vlhkém počasí a
dětské hřiště s několika atrakcemi pro nejmenší děti. Hřiště bylo financováno
z půjček členů a příznivců ve výši 1 milion Kč, dětské hřiště pak za podpory
městyse.
V současné době Miloš Vondřejc dokončuje projekt, kterým by revitalizace
venkovního areálu u sokolovny byla završena. Jedná se zejména o nové
víceúčelové hřiště primárně určené na tenis a míčové sporty a kurt na plážové
sporty a zázemí těchto sportovišť. Součástí je rovněž dotažení dalších úprav ať
už ve formě laviček, schodišť a chodníků, nebo sprinterské dráhy
s doskočištěm. Plány si můžete prohlédnout, bližší informace rádi zodpovíme v
diskuzi. Děkuji Milošovi za perfektní a nezištnou práci, která nekončí jen u
projektu, ale zahrnuje i stavební povolení a další práce spíše organizačního
charakteru. V létě předpokládáme zpracování žádosti o dotaci, v případě
úspěchu by měl být projekt realizován v roce 2019.

Miloš Vondřejc
Na rok 2018 jsme zpracovali dvě žádosti o dotace na provoz, a to opět ze
zdrojů MŠMT ve výši 170 tisíc Kč ve výzvě „Můj klub“ a rovněž z rozpočtu
Královéhradeckého kraje ve výši 100 tisíc Kč. Uvidíme, jak budeme úspěšní a

Brigáda na hřišti 19.4.2018 (v popředí Zdeněk Martínek)
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pokud ano, tak jaká bude skutečná výše dotací.
Z období rekonstrukce sokolovny zůstávají stále se zmenšující závazky vůči
našim věřitelům. Zcela převažujícím zdrojem splátek půjček je příspěvek
z rozpočtu městyse. Děkujeme.
Z dalších organizovaných akcí zmíním ty z mého pohledu nejvýznamnější.
Byl to župní přebor v obřím slalomu, Hrádouská vařečka s 1021 účastníky, výlet
do Toulovcových maštalí a na zámek Nové Hrady, Sletová štafeta Nový Hrádek –
Peklo, Noc sokoloven a Župní přebor v přespolním běhu. Celým rokem se vine
nácvik na XVI. Všesokolský slet s vyvrcholením v letošním roce. Druhým
ročníkem pokračovala Prázdninová keštrasa, která nás tentokrát provedla po
přírodních krásách našeho okolí nějak souvisejících s vodou. Budeme se těšit,
čím nás Veronika a Pavel Bohadlovi a jejich podpůrný tým překvapí letos.
V sokolovně probíhal ve čtyřech letních týdnech příměstský tábor
organizovaný mateřskou školou opět za podpory městyse, který mnoha
rodičům ušetřil starosti s hlídáním během prázdnin, a děti jistě obohatil o nové
zážitky a dovednosti.
O dalších akcích budou jistě podrobněji referovat kolegyně a kolegové.
Vyčerpávající, i když heslovité informace jsou rovněž na letáku, který jsme dali
kolovat.
Seznam sportovních oddílů, které pod naší jednotou sdružujeme:
- Rodiče a děti – Katka Vondřejcová a Monika Štěpánková
- Aerobic ženy – Markéta Vaňková
- Florbal – Vojtěch Havrda
- Fotbal žáci – Pavel Sobotka, Standa Drašnar
- Lyžování – Jeronym Holý st., Václav Sychrovský, David Bek, Radim Holý,
Pavlína Sychrovská
- Volejbal pokročilí – Jeronym Holý ml.
- Volejbal rekreační – Miloš Langr
- Badminton – Josef Čtvrtečka, Martin Stříbrný
- Všestrannost žákyně – Radka Machová, Lidmila Martinková
- Fotbal muži – Radomír Lanta
- Všestrannost ženy – Lidmila Martinková
- Nohejbal – Karel Šrůtek
- Posilovna – Karel Šrůtek
- Softtenis – Bohumír Petr
Děkuji za pozornost a předávám slovo dalším členům výboru.
Za Tělocvičnou jednotu Sokol Nový Hrádek starosta Jeronym Holý ml.
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Zpráva o činnosti MS Šibeník za rok 2017
První naší akcí v roce 2017 byl 12. Myslivecký ples 14. ledna. K poslechu a tanci
hrála skupina Styl. Stejně jako každý rok nechyběla bohatá myslivecká tombola, výzdoba sokolovny v duchu myslivosti s vyhlášenou mysliveckou kuchyní.
Poděkování patří všem sponzorům a příznivcům za vytvoření příjemné atmosféry.

Z výroční členské schůze MS Šibeník 24.3. 2018, restaurace Na Kovárně - hodnocení trofejí

Po ukončení mysliveckého roku 2016/2017 jsme v sobotu 22. dubna pořádali
výroční členskou schůzi v restauraci Na Kovárně. Hodnotili jsme uplynulou
sezonu a vytvořili plán práce na další období. Po schůzi jsme si promítali fotky
z historie spolku a následovalo přátelské posezení s občerstvením.
V našem spolku si připomínáme významná výročí našich členů. Při příležitosti
narozenin přítele Zbyňka Dušánka jsme mu 24. dubna pogratulovali k jeho
kulatému jubileu.
Mohlo by se zdát, že v dnešní uspěchané době je jakákoliv práce s mládeží
ohrožena nedostatkem času – není to tak v našem spolku. Náš hospodář Ing.
Michael Hála vedl pečlivě i v minulém roce dětský myslivecký kroužek Ostřížů a
podílel se rovněž na konání 1. mysliveckého tábora na Pavlátově louce v N.
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Městě nad Metují. Ostatní členové spolku mu v případě potřeby při schůzkách
kroužku pomáhali.
V sobotu 6.5. se konalo v okolí hadu Frymburk místní kolo dětské myslivecké
soutěže Zlatá srnčí trofej, kterého se zúčastnily děti z kroužku Ostříži Nový
Hrádek. Pomohli jsme s organizací a občerstvením. Pomohli jsme také při konání okresního kola této soutěže na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují 27. 5. 2017.
Členové našeho spolku – lovci se zúčastnili chovatelské výstavy trofejí 19.21. 5. 2017 v Náchodě na zámku.
Dne 17.6. jsme uspořádali brokové střelby na střelnici na Dobrošově, aby se
členové zdokonalili v bezpečné střelbě a zacházení se zbraní.
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V lovecké sezoně 2016/2017 jsme ulovili:
Srnec - uloveno 9 ks (1 úhyn),
srna 3 ks (2 úhyn),
srnče 2 ks.
Dále bylo uloveno:
2 ks černé zvěře – lončák,
2 selata,
5 zajíců,
1 jelen,
3 kuny a 1 liška.
V zimním období jsme pravidelně zvěř přikrmovali, aby nestrádala. Celoročně
jsme zvěři podávali speciální granulát, který zlepšuje její zdravotní stav. Po celý
rok jsme občany informovali o dění v našem spolku prostřednictvím
vývěsky umístěné u autobusové zastávky na náměstí.
Zlatko Hála
jednatel spolku

Jak to „žije“ na ZŠ NOVÝ HRÁDEK
aneb akce za uplynulý školní rok 2017/2018

V září roku 2017 jsme se všichni odpočatí po letních prázdninách sešli na svých místech. Žáci ve školních lavicích a učitelé plní elánu před tabulí ☺.
Školní rok začal plenárním zasedáním a třídními schůzkami. Poté nám 6. ročník odjel na tradiční seznamovací adaptační kurz na chatu Jurášku. 4. ročník se vyrazil zase
podívat na dopravní hřiště, protože je na konci toho roku čekala jízda po dopravním
hřišti, kde mohli získat řidičské oprávnění k jízdě na kole!
Na konci září se pořádal velký zájezd autobusem do nedalekého Německa, kde
jsme s paní Janou Hudkovou poznávali krásy LEGOLANDU, což byl pro děti nezapomenutelný zážitek! Děkujeme cestovní agentuře za perfektně zorganizovanou akci.
Před senosečí 31.5.2018 členové Mysliveckého spolku Šibeník procházeli louky, aby se zamezilo
střetu zvěře (srnčat) se žacím strojem

Provedli jsme v naší honitbě léčení zvěře. Před senosečí členové spolku procházeli louky, aby se zamezilo střetu zvěře (srnčat) se žacím strojem. Doplnili
jsme pachové ohradníky (zradidla zvěře) u silnice směrem k Olešnici. Provedli
jsme výměnu posedu v Bahnech.
4. listopadu jsme pořádali hon na drobnou zvěř a 26. prosince malý členský
hon (procházka honitbou).
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Ani 5. ročník nezaváhal, a jelikož loňský školní rok si vedl na dopravním hřišti velmi
dobře, vydali jsme se s vybranými žáky letos na soutěž Pohár starostů, kde byla velkou
výzvou pro děti jízda zručnosti! I přes nepřízeň počasí a ne tak skvělé umístění jsme
nelitovali a jízdu si užili. Děkujeme odvážlivcům!

Dne 4.10.2017 vyjel sbor Hrádováček na výlet do Prahy. Navštívili zde hračkářství
Hamley´s a nechyběla ani procházka po Praze. Hlavní část výletu se konala v divadle
Brodway, muzikál Tři mušketýři. Představení se líbilo všem. Děkujeme paní učitelce
Soukupové a Havrdové a také všem rodičům, kteří pomáhali.

Poté se strhla vlna edukativních programů pro děti. Například: finanční gramotnost
pro 1.– 9. ročník, „Používám mozek“ fyzikálně-přírodopisně-preventivní program a
Naučný pořad – Jíme zdravě celý den.
Přicházel podzim, měsíc listopad, a žáci naší školy se učili a učili, leč jim síly stačily.
Přišel ale i odpočinkový den - Dokumentární pořad o Vietnamu v kině na Novém
Hrádku. V kině také proběhlo vystoupení pěveckého sboru Hrádováček. A pro deváté
ročníky a jejich rodiče byla v listopadu uspořádána schůzka se zástupci středních škol,
která byla zaměřena na volbu povolání. Závěr měsíce listopadu patřil oblastnímu kolu
ve vybíjené za ŠD v Novém Městě nad Metují.
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A byl tu prosinec a s ním akce, na které se děti těší snad nejvíce. 4. 12. navštívil naši školu Mikuláš se svým doprovodem - anděly a čerty. Děti si připravily vystoupení a
za odměnu dostaly balíček dobrot. Mikuláš se zastavil i za malými dětmi ve školce.

V prosinci se také konalo tradiční rozsvícení vánočního stromku na náměstí na Novém
Hrádku a sbor Hrádováček zde nemohl chybět. Jelikož náš sboreček nelení, zazpíval
ještě v Náchodě a potěšil tak návštěvníky vánoční výstavy v knihovně.

Jako předčasný dáreček k Vánocům, 18. prosince, bylo pro děti anglické vystoupení
„Puss in boots“, které se konalo v kině v Novém Městě nad Metují, Bylo dle očekávání
vydařené a také zábavné! Pro druhý stupeň bylo připraveno divadelní představení
s názvem „Peter Black“, kde už bylo zařazeno více
mluveného slova v angličtině.
Ať žije anglický jazyk od těchto
profesionálních umělců! Děkujeme. ☺
A pomalinku nastalo vánoční
ladění - vánoční
troubení,
zpívání na schodech, vánoční
besídky ve třídách a poté všemi očekávané vánoční prázdniny!
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Dne 14. března se 8. ročník rozjel do Prahy. Cílem bylo navštívit dvě akce. První z
nich byla Neviditelná výstava, kde si žáci jednu hodinu vyzkoušeli pohybovat se světem nevidomých. Byl to pro ně velmi silný zážitek. Druhé místo, které navštívili, byli "
Sběratelé kostí" v Hrdličkově muzeu. Zde si zkusili sestavit lidskou kostru z jednotlivých kostí.
Leden aneb co přinesl nový rok 2018?
Školní akce odstartoval každoroční lyžařský výcvik sedmého ročníku. Proběhl opět na
osvědčeném místě, chatě Jurášce
v Orlických horách. Sportovní týden se
vydařil, počasí bylo velice příjemné. Některé děti si poprvé vyzkoušely běžky a
začátečníci na lyžích po týdnu sjížděli
svah s velkou jistotou a naším obdivem.
Na závěr proběhly závody a diskotéka.
Opět naše poděkování patří CK Jana
Hudková, která nám jako sponzorský dar
zajistila cestu autobusem tam i zpět na
Nový Hrádek.
Leden také nabídl zajímavé akce v oblasti vzdělávání. Planeta Země 3000 aneb
„Brazílie, vášnivé srdce Jižní Ameriky“. 4. – 9. třída zajela na dokumentární představení do kina v Nové Městě nad Metují.
Na závěr měsíce bylo také okresní kolo olympiády v ČJ v Náchodě. Jako dárek
k pololetnímu vysvědčení byla naplánována dvě filmová představení v kině Nový
Hrádek. Popelka pro žáky 1. stupně ZŠ a Po strništi bos pro žáky 2. stupně ZŠ. Děkujeme tímto i za spolupráci s místním kinem!
V únoru proběhla zábavná soutěž v ŠD – „Tvoje tvář má známý hlas“ Sportovci
z první a druhé třídy se zase zúčastnili turnaje ve žlutém minivolejbalu na ZŠ Malecí
opět v Novém Městě nad Metují. Děti si užily i svoje karnevalové odpoledne ve školní
družině.
A byl tu březen, jaro. Přijímačky nanečisto si ozkusil 9. ročník. Přespávání ve škole
si zase užili „páťáci“ s paní učitelkou Zajíčkovou! Byla to jejich příprava na Velikonoční
výstavu.
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20. 3. 2018 bylo v chodbách školy veselo! Pořádali jsme totiž prodejní Velikonoční
výstavu! Děti před svými třídami zaplnily lavice úžasnými velikonočními výrobky! Školu
provoněly palačinky, muffiny, toasty a párky v rohlíku. K ochutnání zde bylo i výborné
ledové pití. Návštěvníci mohli vidět a nakoupit nápadité velikonoční dekorace. Každý si
přišel na své!
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Dále nás ve škole navštívili předškoláci z MŠ Nový Hrádek a poté taky MŠ Bystré.
Budoucím prvňákům se u nás tuze líbilo! ☺ Tak a byly tu prázdniny, tentokrát velikonoční!
Je tu duben a velká akce pro budoucí prvňáčky – zápis do 1. třídy! V pátek 6. dubna
2018 se naše škola proměnila v pohádkové místo plné pohádkových postaviček, které
dodávaly odvahu předškolákům při plnění jejich úkolů. Budoucí žáčci nám ukázali, že
se do školy už těší. Děkujeme 5. třídě za přípravu pohádkového zápisu.

Akce v dubnu stále nekončí. Žáci školy se například zúčastnili: vybíjené v okresním
kole v ZŠ Broumov pro 4. - 5. ročník, zahájení plaveckého výcviku pro 3. a 4. ročník,
divadelního představení v MŠ Nový Hrádek a vystoupení pěveckého sboru v Domově
důchodců v Náchodě.

Úspěch v soutěži Bücherwurm! I letos se naše škola zúčastnila soutěže v předčítání
německého textu - Bücherwurm (knihomol). Pořadatel soutěže - Goethe-Zentrum
Pardubice vybralo pro letošní ročník knihu Ursuly Poznanski "Erebos". Školního kola se
zúčastnili dva žáci a v Pardubicích naši školu reprezentovala Eliška Čtvrtečková (8.
ročník). Ve velmi silné konkurenci se jí podařilo obsadit výborné 2. místo. GRATULUJEME.
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KVĚTEN a akcí je stále plno, děti nám stále dokazují, že se jim daří na všech „frontách“! ☺ Pohořský střevíček – taneční soutěž s parádním úspěchem. Dne 9.5. se žáci
1. a 2. stupně, kteří navštěvují zdravotnický kroužek, zúčastnili soutěže mladých zdravotníků, která se konala v Náchodě Na Hamrech. Konkurence byla veliká, ale naše děti
bojovaly velmi statečně. Za odměnu následoval výlet ŠD do muzea miniatur v Klodzku(PL) a do papírenského muzea v Dusznikách (PL).
Žáci 1. ročníku se V KVĚTNU stali skutečnými čtenáři. V knihovně na Novém Hrádku přečetli čtenářský slib a rytíř se zámeckou paní je pasoval na čtenáře. Dostali také
krásné dárečky.

Zájezd do Anglie nás také čekal v květnu. V pondělí 14. 5.2018 vybraní žáci v dopoledních hodinách odjeli autobusem z Nového Hrádku přes Německo, Holandsko, Belgii
a Francii do Londýna. Na ostrov Velké Británie se dostali přes Eurotunel z francouzského Calais. Dík patří paní učitelce Markové, vychovatelce Kubcové a hlavně paní Hudkové, která nás provedla nejkrásnějšími místy Anglie.

Dopravní hřiště aneb zkoušky cyklisty pro 4. ročník dopadly také na výbornou.
Následující školní výlet 1. stupně (1. - 4. třída) na Dolní Moravu byl bezchybný. Fotky
mluví za vše! ☺
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Květen završilo vystoupení skvělého školního pěveckého sboru Hrádováček na Novoměstské písničce. Pěvecký sbor ZŠ Nový Hrádek Hrádováček ve středu 30. května
vystoupil před návštěvníky Kina 70 v Novém Městě nad Metují. Zazpíval zde 3 písně,
které měly velký úspěch. Zařadil se tak do přehlídky novoměstských pěveckých sborů.
Děkujeme paní učitelce Soukupové a klavírnímu doprovodu paní učitelce Zajíčkové.
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A hurá školní výlety!
5. ročník letos vyráží do Prahy na poznávací exkurzi.
6. ročník vyrazí do Českého ráje
7. ročník jede do Nového Města nad Metují a do Pekla
8. ročník si užije přírodu okolo Malé Skály
9. ročník se chystá na outdoorový pobyt - Stará Ves u Rýmařova
26. června je tu každoročně očekávaná školní akademie v kině letos s názvem: Animovaný svět!
29. června rozdáme VYSVĚDČENÍ a rozloučíme se s devátým ročníkem!

A je tu červen – neuvěřitelně rychle školní rok s dětmi utíká! Na Den dětí 1. června
město Dobruška připravilo tradiční Den záchranných složek, kde 1. stupeň naší ZŠ
nemohl chybět.

No a je to - konec školního roku je tu!
Krásné letní dny přeje ZŠ Nový Hrádek!
Připravila: Bára Zajíčková

Keš-trasa Hrádouské vařečky

Dětský den pro naše školáky, jsme však s dětmi oslavili 4. června v pondělí! Jako dárek
pro žáky bylo připraveno vystoupení hudební skupiny. 5. ročník si dokonce sám připravil šipkovanou po Novém Hrádku. Bylo to zábavné dopoledne!
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Co myslíte, bude letos Keš-trasa Hrádouské vařečky? Bude, můžete se začít
těšit.
Více informací zveřejníme ke konci června na stránkách obce nebo v sokolské vývěsce na náměstí.
Veronika a Pavel Bohadlovi
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
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42,03 MWh elektřiny, 2 986,13 litrů ropy, 160,50 m3 vody a 0,78 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 7,73
tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 33,28 tun.

Loni občané odevzdali k recyklaci 1 733,30 kilogramů starých spotřebičů. Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme
nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s
obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vyřadili 1 733,30 kilogramů
elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili
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Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů
uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo
ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů
také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří
tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti
ASEKOL k dispozici více než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát více
než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v
každé středně velké obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny
o červené kontejnery na drobné elektro. Každý kdo má zájem třídit vysloužilé elektro si může najít nejbližší sběrné místo na www.sbernedvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.
ASEKOL a.s.
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Pouť do Vambeřic
Farnost Nový Hrádek ve spolupráci s městysem Nový Hrádek se
v letošním roce rozhodly navázat na tradice našich předků a obnovit
pouť z Nového Hrádku do Vambeřic. V minulosti byla tato pouť mezi
obyvateli velmi oblíbená a např. v roce 1738 šlo z opočenského panství do Vambeřic 4,5 tisíce poutníků. Poslední organizovaná pouť
z náchodského vikariátu byla v roce 1947.
A pak dlouho nic. Až před patnácti lety se rozhodli tradici poutí obnovit
farníci z Police nad Metují. A právě k nim jsme se chtěli letos ve Vambeřicích při poutní mši připojit.
O konání pouti se definitivně rozhodlo v březnu letošního roku. Bylo potřeba stanovit trasu a rekognoskovat terén. Trasu jsme vybrali podle toho,
aby byla pokud možno co nejkratší a zároveň aby co nejvíce
kopírovala dávné poutní cesty
našich předků. Obě kritéria
nejlépe splňovala trasa přes
Olešnici v Orlických horách,
Duszniki Zdrój, Zlotno, Batorów
a Studzienno.
Prozkoumání terénu se obětavě ujali Pavel a Lída Bohadlovi, kteří celou trasu projeli na
kole a udělali pro poutníky
podrobný itinerář. Však jsme na
ně s vděčností po celou cestu
vzpomínali.
O pouť byl poměrně velký
zájem, a to především ze strany starších lidí, kteří vzpomínali, jak oni sami ještě jako děti se
této pouti zúčastnili nebo
vzpomínali na vypravování
svých rodičů či prarodičů, protože taková pouť byla vždy
velká událost. Litovali proto, že
jim jejich zdravotní stav neumožnil se cesty zúčastnit.
Vzhledem k délce (32 km) a
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profilu trasy, kdy bylo třeba nastoupat 1500 výškových metrů, si pouť na
poslední chvíli rozmysleli i někteří mladší a tak se nás nakonec v sobotu 5.
května 2018 sešlo před kostelem v Novém Hrádku deset poutníků: Veronika Bohadlová s manželem Petrem, Jarmila Drašnarová s manželem Zdeňkem, Jiří Hlaváček se synem Filipem, Miloš Langr, Bohuslav Maisner a Pavel Sobotka se synem Vojtěchem, který byl ve svých 16 letech nejmladším
účastníkem pouti.

V šest hodin ráno pan farář Jindřich Tluka požehnal poutníkům na cestu
a pak Hrádováci po dlouhých 71 letech opět vyrazili na pouť do Vambeřic.
Nad Šibeníkem vycházelo slunce a začínal krásný den.
Šli jsme svižně. Jednak proto, abychom se trochu zahřáli, protože i když
bylo nebe bez mráčku, foukal studený vítr. Také však proto, abychom získali nějakou časovou rezervu, protože podle informací manželů Bohadlových nás to nejtěžší mělo čekat až ve druhé polovině pouti. A my jsme potřebovali dorazit do cíle do 16 hodin, kdy se ve Vambeřicích měla konat
poutní mše.
Ve čtvrt na osm jsme se krátce občerstvili na náměstí v Olešnici a pak
už nás čekal výšlap kolem Čihalky ke státní hranici a odtud pro změnu
prudce dolů do lázeňského města Duszniki Zdrój. Ačkoliv máme tyto lázně
téměř za humny, mnozí z nás tam byli poprvé. Ráno před devátou hodinou
byl lázeňský park úplně prázdný a my jsme tak mohli v klidu obdivovat nejstarší polskou fontánu a také překrásnou parkovou úpravu. Ochutnali jsme
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rovněž místní minerálku (taková trochu slaná Ida). U nádraží, odkud právě
odjížděl naším směrem vlak, jsme odolali pokušení do něho nasednout. A
tak jsme šli stále po žluté značce přes rozlehlé louky a podél rozkvetlých
sadů do vesničky Zlotno.

Pár kilometrů za Zlotnem nás čekal nejtěžší výšlap. Serpentinami po
cestě, kterou před staletími kdosi vydláždil velkými kameny, skrz zaniklou
osadu, dnes již zcela pohlcenou lesem, jsme zdolávali prudký kopec ke
Skále Józefa, odkud byl překrásný výhled na Orlické hory, a to
z druhé strany, než jak je obvykle
vídáme.
Poobědvali
jsme
z vlastních zásob a pan starosta
Zdeněk Drašnar nám přitom četl
záznamy z první pouti před 280
lety. Jak se procesí řadilo, kolik
krejcarů
dostávali
jednotliví
účastníci, apod. Velmi zajímavé
a často nečekané informace.
Na druhé straně kopce nás čekal prudký sestup podél historické křížové
cesty do vesnice Batórow. Kolena a kyčle si zde přišly na své. Už dávno se
přehouplo poledne, když jsme dorazili do turistické osady Batorowo, kde se
nám podařilo poprvé a také naposledy trochu „zakufrovat“. Brzy jsme na-
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štěstí na svůj omyl přišli a po správné trase skrz malé skalní město jsme
hravě zdolali nejvyšší bod zdejší oblasti Rogacz.
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Na mši, kterou celebroval pomocný biskup Mons. Josef Kajnek, dorazili
auty i další poutníci z Nového Hrádku, kteří z nejrůznějších důvodů s námi
nemohli přijít pěšky. Celkem se nás v bazilice sešlo 35 Hrádováků! Společně s poutníky z Police nad Metují, Hronova a Broumova jsme se pomodlili
za rodiny, mír a naši vlast.
Čím déle jsme byli na cestě, tím víc jsme si uvědomovali důvody, proč
se dříve pouti konaly a proč je důležité, aby se zase staly součástí našeho
života. Poutníci se povznesou nad malichernosti svého běžného života,
musí vzájemně spolupracovat a pomáhat si, spolehnout se jeden na druhého a v neposlední řadě mají čas si vzájemně povídat a lépe se poznat.
Všichni jsme se shodli, že i když to chvílemi bolelo, za tu námahu to stálo. Věříme proto, že se nám podařilo založit tradici, která má smysl.
Ing. Pavel Sobotka

A pak už před námi byla jenom cesta z kopce. Zpočátku prudkého po
kamenech, abychom posléze už po asfaltu došli do osady Studzienno. Netrvalo dlouho, měli jsme Vambeřice – cíl našeho putování na dohled. Zdejší
Bazilika Matky Boží dominuje celému okolí. Jenom ten, kdo má za sebou
celodenní putování, se dokáže vžít do pocitu, který jsme v té chvíli měli – cíl
už je blízko! Únava, puchýře či bolavé klouby se stávají malichernými.
Ještě jeden prudký
sestup a pak poslední
kilometr po polní cestě,
zcela jistě ve stopách
našich předků a jsme
v cíli. Dokázali jsme to!
Unavení, ale šťastní
před třetí hodinou odpolední přicházíme do
Vambeřic.
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Deset statečných. Zleva: Filip Hlaváček, Ing. Jiří Hlaváček, Vojtěch Sobotka, Veronika
Bohadlová, Petr Bohadlo, Ing. Pavel Sobotka, Bohuslav Maisner, Bc. Zdeněk Drašnar,
Bc. Jarmila Drašnarová, Miloš Langr
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Pár poutníkových postřehů
V předchozí pěkné reportáži jste se seznámili s naší poutí do Vambeřic.
Nejednalo se o pochod jenom turistický, ale i o pochod myšlenkový :-). Zde
je několik myšlenek, postřehů, nebo i nezodpovězených otázek, ke kterým
během pouti někteří z účastníků dospěli.
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lilie v rukou, z nichž každá opatřena uprostřed červeným fáborem; na to přišly
odrostlejší panny se svíčkami v rukou a za nimi dvě korouhve s obrazem radostí
mariánských. Potom přišli dva mládenci v bílém obleku s velkými křídly, představující anděly. Za nimi nesena socha P. Marie a vlevo od ní socha sv. Josefa,
obě přebohatě ozdobené. Sochu P. Marie neslo 8 panen, sochu sv. Josefa 6 odrostlých hochů. Panny i hoši drželi v rukou lilie. Kolem soch kráčelo šest hochů
s fakulemi, oděných v červený španělský šat, vroubený širokými bílými páskami; místo paruček měli malé kloboučky z červeného plyše.“
Jak je vidět, tak máme do příští pouti hodně a hodně zdokonalovat. Také stále nezůstává zodpovězena otázka: Kolik se z pouti (myšleno z té před 280 lety)
vrátilo těch panen zpět?
2) Dále, nás novodobé poutníky, při pití vody z minerálního pramene
v lázních Duszniki Zdroj napadla myšlenka, zdali poté, co se ze stejného pramene napil skladatel Fryderyk Chopin, nesložil svůj první kvapík...
3) Při zdolávání prudkého kopce ke Skále Józefa již někteří z nás viděli
„všechny svaté“, a to byl konec pouti v nedohlednu ....
Bc. Zdeněk Drašnar

1) Dr. Josef Volf ve své studii o Opočenském procesí do Vambeřic a do
Varty (ze které bylo během naší pouti předčítáno) uvádí, jak taková pouť probíhala, například to, že: „Napřed neseny dvě červené korouhvičky; nosiči jich,
zvaní fakulanti, se zelenými věnci na hlavě byli oblečeni v stejnokroj a přepásáni pintami. Za nimi kráčela mládež, počínajíc nejmladším věkem; každý
účastník nesl v ruce puškvorcovou ratolest, a sice pravá strana v pravé, levá v
levé ruce. Potom následovali dospělí mládenci, za nimiž kráčeli dva diskantisté,
přistrojeni jak fakulanti, majíce za úkol, zpívati na význačnějších místech před
oltářem P. Marie zvláštní píseň mariánskou. Na to přišly dvě modré korouhve,
za nimiž následovali opět hošíci v šatičkách a komžičkách, z nichž první nesl
na dlouhé žerdi okrouhlý štít s nápisem Gaude, Maria Virgo, kdežto šest párů
hochů za ním neslo okrouhlé štíty, na nichž namalováno sedm mariánských
radostí. Potom neseny dvě veliké plechové lucerny se světlem. Za nimi kráčeli
4 (až 6) ministranti v šatečkách, komžích a za nimi kněz s nejsvětější svátostí.
Na to následovaly v páru panny bohatších rodičů, nesouce čerstvě natrhané bílé
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Oběd u Skály Józefa
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Poděkování
Těsně po uzávěrce minulého čísla FO na Úřad městyse přišlo od
ředitelky Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových
poděkování našim spoluobčanům Tomáši Houserovi, Lukáši Marešovi a
Miroslavu Hejzlarovi za jejich podporu projektu „Nehoda mi změnila
život“. Tito pánové opakovaně, v rámci akce Moto víkend Broďák u
Červeného Kostelce, vyřezávají z masivu dřevěné lavice a stoly, které
se následně draží a výtěžek je věnován Nadačními fondu. V letošním
roce se částka vyšplhala na 28 000,- Kč.
Také my se připojujeme k poděkování a jsme rádi, že takové lidi na
Novém Hrádku máme.
Bc. Zdeněk Drašnar

Hrádouská vařečka 2018
Hrádouská vařečka 36. ročníku 12. května letošního roku „prošla“ pro
účastníky pochodu i pro pořadatele za hezkého počasí, takže si všichni užili
opět krásných výhledů na Orlické hory i do kraje. Účastnilo se 1064 pochodníků, z toho 306 dětí do 15 let. Zázemí pro kontrolu nám poskytl na svém
pozemku u domu pan Tichý. Za jeho vstřícnost a ochotu mu moc děkujeme.
Pochodu se zúčastnil i poslanec Pavel Bělobrádek se svou rodinou. Přivezl
s sebou krásný žlutý
skákací hrad. Děti ocenily párek v rohlíku
v cíli a hrad ještě více.
Mohly si pohrát i s díly
stavebnice
Variant.
Každý účastník si opět
odnášel originál dřevěné vařečky letošního
roku a zážitek z dobře
vyznačené trasy.
Martinková Lidmila
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MÍSTNÍ KOLO DĚTSKÉ MYSLIVECKÉ SOUTĚŽE

ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ
Dne 13. 5. 2018 se v okolí zříceniny hradu Frymburk konalo místní kolo
soutěže ZST. Děti z mysliveckého kroužku Ostříži Nový Hrádek porovnaly svoje myslivecké znalosti nejprve písemným testem v místní ZŠ.
Pak se přesunuly k Frymburku, kde je čekala střelba ze vzduchovky a
myslivecká stezka, na které děti odpovídaly na otázky ze světa přírody a
myslivosti. Na závěr si děti tradičně opekly vuřty. Dík patří myslivcům
MS Šibeník Nový Hrádek, kteří zajistili občerstvení pro děti a pomohli
s organizací soutěže.
VÝSLEDKY:
Kategorie A:
1. Klárka Machová
2. Štěpán Mareš
3. Verča Čtvrtečková
4. Ondra Světlík
5. Štěpán Lanka
6. Šárka Grulichová

Kategorie B:
1. Vašek Čtvrtečka

Poznávání trofeje jelení zvěře
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Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje 2018

Úspěch dětí z mysliveckého kroužku OSTŘÍŽI Nový Hrádek, Klára
Machová postoupila do národního finále soutěže!

Společné foto soutěžících dětí, rodičů a přátel myslivosti.

Soutěžící děti z kroužku Ostříži s vedoucím Ing. Michaelem Hálou - okresní kolo soutěže ZST,
19. 5. 2018 Rokytnice v Orlických horách (foto: Jan Jíra)

Dne 19. 5. 2018 proběhlo v Rokytnici v Orlických horách okresní kolo Zlaté srnčí
trofeje pro OMS Rychnov n K. a OMS Náchod. Soutěže se zúčastnilo celkem 47
soutěžících. Za okres Rychnov n. K. to bylo 35 soutěžících (21 v kategorii A, 14 v
kategorii B) a za okres Náchod to bylo 12 soutěžících (8 v kategorii A, 4 v kategorii B). Za OMS Rychnov n K. v kategorii A zvítězil Michal Fojt a v kategorii B
zvítězila Barbora Jedličková. Za OMS Náchod v kategorii A zvítězila Klára Machová a v kategorii B zvítězil Martin Kleandr. Počasí nám přálo, takže jsme
měli možnost strávit krásný den v Orlických horách. Poděkování patří všem, kteří
se zapojili do organizace této soutěže. Zvláště bychom chtěli poděkovat MS Orlické hory za perfektní zázemí a dále našim sponzorům - Lesy České republiky s.p.,
Lovecké potřeby Hájek, Kolowratské lesy, Město Rokytnice v Orlických horách.
Výsledky:
Kategorie A OMS Náchod:
1. Klára Machová

Kategorie B OMS Náchod:
3. Václav Čtvrtečka

2. Štěpán Mareš
Zleva: Klárka Machová,Verča Čtvrtečková, Ondra Světlík, Štěpán Mareš, Vašek Čtvrtečka a
Šárka Grulichová
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4. Ondřej Světlík

Zlatko Hála
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Společenská kronika
duben - červen 2018
Naši nejstarší občané oslavili narozeniny:
Mach Josef
Suchánková Emília
Suchánek Lubomír
Dušánková Miroslava
Hánl Bohuslav
Pop Stanislav
Dušánek Rudolf
Lokajová Františka
Vondřejc Josef
Červená Helena
Dušánek Zbyněk
Holý Jeronym
Kotyšková Olga
Lemfeldová Věra
Drašnar Josef

Závěr zkoušky v Hradci Králové 3.6.2018

Zvládli jsme nácvik sletových skladeb ?
Blížící se měsíc květen přinášel obavy, zda zvládneme nácvik sletové skladby pro mladší žactvo "Děti, to je věc!" Pořád nám někdo scházel při cvičení,
ve kterém jsou všichni na sobě v choreografii závislí, mění si náčiní, místa a to
ve svižném tempu.
První vystoupení 19. 5. 2018 se nám povedlo ve Dvoře Králové, dokonce se děti
vyjádřily, že to bylo príma. Přemohly strach, odvedly výkon, jsou spokojené. Dokonce se těší na další vystoupení a cestování. Nerady se učily části skladby, které
nám nešly na svět, ale v současné době je baví.
Slet proběhl i v Hradci, kde viděly skladby za účasti většího počtu cvičenců,
mohly fandit hrádovské devítce z Cirkusu, ženám ze Siluet, které společně
s ostatními zaplnily celou plochu stadionu. Všichni jsme žasli nad Borci a jejich
přesně provedenými cviky. V Hradci také v této skladbě vystupovali muži
v několika trojicích se silovou složkou, kde si stoupají na ramena, drží rovnováhu
ve zvednutých pozicích. Všichni nebyli jen namakaní mladíci. Někteří už mají
nějaký ten slet za sebou, šli do toho a nám divákům se tajil dech.
Znavilo nás ranní vstávání, zkoušky, ruch na stadionu, teplo, hraní na dětském
hřišti V lipkách, jistě i zvonění na velké zvony na kamenné krávě.
Při návratu v autobuse všichni malí i velcí usínali.
Martinková Lidmila
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80 let
79 let
74 let
76 let
83 let
82 let
78 let
77 let
73 let
85 let
81 let
80 let
72 let
71 let
92 let

Suchánková Miloslava 73 let
Marková Anna
79 let
Říha Vladimír
71 let
Bohadlo Pavel
72 let
Vondřejcová Vlasta 85 let
Červinková Libuše
70 let
Grym Ferdinand
76 let
Vondřejcová Miloslava72 let
Sychrovská Miloslava 87 let
Grimová Marie
79 let
Štěpánová Vlasta
71 let
Vančurová Jana
75 let
Klimeš Zdeněk
71 let
Pohl Josef
84 let

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

Platinová svatba
Josef a Marie Drašnarovi
Zlatá svatba
Zdeněk a Dagmar Bajerovi
Pavel a Ivana Grimovi
Josef a Jana Jelenovi
Manželům přejeme hodně štěstí, zdraví, pohody a splnění všech přání.
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Nový občánek:
Hanka Tölgová
Šťastným rodičům blahopřejeme.
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V našem městysi jsme svezli kovový odpad, zbourali již
polorozpadlou chalupu, vystěhovali všechny věci z naší hasičské
zbrojnice, která se dočkala své přístavby. Uspořádali jsme několik
brigád na cvičišti, kde se zavážely zeminou nerovnosti, následně osely
trávou a dosazovaly zašlé smrčky.
Toto čtvrtletí bylo mimořádně bohaté na výjezdy naší jednotky.
Čtyřikrát jsme zasahovali po následcích povětrnostních vlivů, kde
zůstávaly spadlé stromy na vozovce. Pětkrát jsme byli voláni k požárům,
kde hořely saze v komíně (Nový Hrádek), suchá tráva (Nový Hrádek),
dřevník (Olešnice v O.h.), půdní prostory domu a stodola (Bohdašín). Po
dešťových srážkách jsme čistili silnici na Dlouhém.
Také jsme uspořádali pálení čarodějnic a provedli následný úklid.

Zemřeli:
Jaroslav Danda
Jaroslav Špreňar
Vzpomínáme...

Co jsme stihli ve druhém čtvrtletí roku 2018
Sbor dobrovolných hasičů nezahálí ani v jarní části roku. Dospěláci
zahájili soutěžní sezonu v seriálu soutěží Náchodské hasičské ligy v
Nahořanech a Lhotě za Č. Kostelcem.
V rámci okrsku jsme postavili mužské a ženské družstvo. Naše ženy
vyhrály a muži skončili na pěkném čtvrtém místě.
Rádi jsme pomohli i při uskutečnění akce III. Nový Moto Hrádek a
orientačních závodech, kde jsme zabezpečovali občerstvení pro
zúčastněné.
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Ani mladí hasiči nezaháleli a trénovali na jarní soutěže, sbírali starý
papír a plnili odznaky odborností a specializací. Za duben a květen
soutěžili v Rožnově a Nahořanech, kde se uskutečnil branný závod.
Útok a štafeta CTIF se běžela na Plhově a soutěže v požárním útoku a
dvou štafetách se konala v Nízké Srbské a v Bohdašíně u Č. Kostelce.
Po úspěšném absolvování těchto soutěží se družstvo mladších i
starších dětí probojovalo na
celodenní okresní soutěž,
která se konala na Plhově.
Mladší obsadily celkové
páté místo a starší děti
místo šesté. Z těchto
umístění
máme
jako
vedoucí velkou radost,
protože v našem okrese
soutěží celkem čtyřicet
dětských kolektivů. Také
jsme obdrželi krásný dort
za nejlepší kroniku též v
rámci okresu Náchod.
Teď mladé hasiče čekají
ještě dvě soutěže a potom
jim popřejeme krásné a
zasloužené prázdniny!
Za SDH Jarmila Grimová.
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Zubní ordinace - informace
Vážení spoluobčané, na podzim tohoto roku bude na tradičním místě
v budově pošty na Novém Hrádku otevřena zubní ordinace. Ordinovat zde plánuji na plný úvazek a kromě svých současných pacientů budu přednostně registrovat občany Nového Hrádku.
Zájemci o registraci se mohou v průběhu června a července hlásit na Úřadu
městyse Nový Hrádek (tel. 491 478 456, 491 478 149).
MDDr. Martin Kyselý

ČERVENEC- SRPEN 2018
NEDĚLE 1.7. v 19 h.

SOBOTA 7.7. v 19 h.

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

•
•
•

MLÁDEŽI DO 12LET NEVHODNÝ

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY

...nenechte si ujít vyvrcholení… Pokud si myslíte, že vstupem do manželství pro Anastasii
(Dakota Johnson) a Christiana (Jamie Dornan) končí veškerá legrace a že legendární Červenou mučírnu předělají na dětský pokoj, nemůžete se víc mýlit. Vynalézavost a fantazie
novomanželů nezná mezí, zvlášť když je díky Christianově pohádkovému bohatství opravdu
nemusí nic limitovat. Ana se však nechce stát manželkou uvězněnou ve zlaté kleci a je rozhodnutá pokračovat v úspěšně rozjeté kariéře knižní redaktorky, což Christian snáší se skřípěním zubů. Rostoucí emancipace jeho ženy se však záhy stane „bezpečnostním rizikem“,
protože z minulosti se vynoří bývalý Anin kolega Jack Hyde, který má s oběma nevyřízené
účty a pro pomstu je schopen udělat cokoliv. Jenže Anastasia už dávno není ta rozklepaná
studentka, jež má napsat rozhovor s miliardářem, ale čím dál sebevědomější paní Greyová,
která ví, že i svoboda může mít až padesát odstínů, a o žádný z nich nechce přijít – Jacku
Hydeovi a dokonce i manželovi navzdory.

Frymburské ozvěny

•
•

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná televizní moderátorka, ale ve
vztazích má dar přitahovat samé blbce. Naopak její sestra Karolína už toho pravého našla a
plánuje svatbu. Právě kvůli tomu Marie přijíždí po dlouhé době za rodinou na návštěvu do
své rodné vesničky. Doma potkává svou dávnou lásku, Jiřího. Během pár okamžiků je jasné,
že jejich city nejsou minulostí a skončí spolu v posteli. Jenže celá věc má jeden velký háček.
Právě Jiří je snoubencem její sestry.

VSTUPNÉ 80,-Kč

•
•

VELKÉ LÉTO S HURVÍNKEM

VSTUPNÉ 60,-Kč

SOBOTA 14.7. v 19 h

MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNÝ

PRAČLOVĚK

Příští číslo vyjde pravděpodobně v září 2018

Dug je typický neohrožený hrdina dosud žijící v celkem poklidně probíhající době kamenné.
A teď, spolu se svým čtyřnohým přítelem Čenichem, musí zachránit svůj kmen a milovaný
domov před velkou hrozbou. Vtrhla k nim doba bronzová v čele s padoušským lordem Bafoněm. Dug se nakonec díky náhodě ocitá přímo uprostřed nepřátelského území a tam vsadí
budoucnost svého kmene do podivné hry, ve které se dvě stejně velké skupiny bojovníků
snaží kopat do kožené koule. Dug má jedinou šanci: naučit sebe a dalších deset hodně nemotorných pralidí hrát fotbal a pak vyhrát zápas proti elitnímu reprezentačnímu klubu Real
Bronzio. Jen tak můžou získat zpět své území. To se na začátku jeví naprosto nemožné.
Vypadá to spíše na naprostou katastrofu, totální debakl a po ní následující dlouhodobou
práci v dolech vítězné civilizace. Naštěstí se jim podaří na svou stranu získat velkou fotbalovou fanynku Tynu a díky jejím trenérským metodám, využívajícím i bublající sopky a
vroucí gejzíry, se vše začíná obracet k lepšímu. Dokáže však doba kamenná překonat dobu
bronzovou? Vyhraje Dug a jeho tým zápas a získá své území zpět? Nic není jisté.

POZOR, příští uzávěrka bude 5. 9. 2018

VSTUPNÉ 60,-Kč

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, Jarmila Grimová, Jiří Hlaváček, Lidmila Martinková, Ing. Jeronym Holý, Pavel Bohadlo, Ing. Petr Hlaváček, Zlatko Hála, P.
Jindřich Tluka
Příspěvky, prosíme, zasílejte nejlépe mailem na adresu: jirka.hla@tiscali.cz
Nevyžádané příspěvky se nevracejí
Tisk: Daniel Wolf, Vrchoviny, náklad: 250 výtisků. Číslo vyšlo 22. 6. 2018
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RODINNÝ FILM

FRYMBURSKÉ OZVĚNY

PONDĚLÍ 16.7. v 19 h.

ČERVEN 2018

ČERVEN 2018

SOBOTA 11.8. v 19 h.

KLUCI Z HOR

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

I složitý život může být ještě složitější…
HERECKÝ KONCERT JIŘÍHO LÁBUSE A MARTINA DEJDARA ZA ÚČASTI
TVŮRCŮ. Film s Martinem Dejdarem a Jiřím Lábusem v hlavních rolích vypráví o vztahu
mentálně postiženého strýce (J. Lábus) se svým synovcem (M. Dejdar), které osud svede v
jedné chvíli dohromady, aby postupně mezi nimi vzniklo pouto, které je prezentací síly a
„moci“ přátelství. To je posléze vystaveno zkoušce ze strany těch, kteří se je snaží z různých
důvodů od sebe rozdělit.

VSTUPNÉ 80,- Kč

MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ

ČERTOVINY
Už jste někdy viděli modrooké čerty…

SOBOTA 21.7. v 19 h.

SOBOTA 28.7. v 19 h.

RODINNÝ FILM

VRAŽDA V ORIENT EXPRESU

To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z Istanbulu do Londýna, se rychle promění v jeden
z nejnapínavějších a nejzáhadnějších detektivních příběhů, jaký byl kdy vyprávěn. Předloha
Agathy Christie popisuje osudy třinácti pasažérů uvízlých v přepychovém vlaku Orient
expresu kdesi ve sněhových závějích na Balkáně. V okamžiku, kdy ve vlaku dojde
k záhadné vraždě amerického obchodníka, každý z nich se stává podezřelým. Ve vlaku
naštěstí nechybí jeden neobyčejný Belgičan s velkým knírem a dokonale pracujícími šedými
mozkovými buňkami. A právě tento nejslavnější detektiv na světě, Hercule Poirot, musí
závodit s časem, aby vyřešil smrtící hádanku dříve, než neznámý vrah znovu udeří.

VSTUPNÉ 60,-Kč

MLÁDEŽI DO 12 LET NEVHODNÝ

SRPEN 2018
SOBOTA 4.8 v 19 h.

TÁTOVA VOLHA

Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil
svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy (Tatiana Vilhelmová), má ještě stejně starého
nemanželského syna. To alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a náhodně objevená dětská kresba. Eva je rozhodnutá nečekané odhalení velkoryse ignorovat, ale Tereza, které se vlastní
život sype pod rukama, se k přízraku nevlastního bratra upne. Společně s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem volha GAZ 21 po stopách jeho bývalých milenek (Vilma Cibulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová) a přátel (Boleslav Polívka, Emília Vášáryová), aby
o tajemství zjistily víc..

VSTUPNÉ 60,-Kč

Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii pro celou rodinu.
Filmový příběh Hurvínek a kouzelné muzeum nabízí zcela nové, původní dobrodružství. Pan
Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří se mu proniknout do uzavřených prostor muzea, kde objeví svět,
skrytý před zraky návštěvníků. A právě v podzemí je ukryto nejen tajemství kouzelného
muzea, ale i klíč k jeho záchraně. Hurvínka čeká největší dobrodružství v životě, při němž
musí prokázat chytrost, šikovnost, odvahu a smysl pro přátelství, aby zachránil ´taťuldu´, ale
i kouzelné muzeum a celé město z nadvlády zločinného Pána loutek.

VSTUPNÉ 60,-Kč

Stalo je jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, ale protože si k práci neuměli
šikovně zajít, navzájem si překáželi a klopýtali jeden přes druhého, prostě hotový blázinec.
Toho zmatku využili dva mladí čerti, kteří schválně ještě víc při uklízení překáželi. A pak se
to stalo. Jeden zakopl, padl na druhého a oba povalili kotel s hříšnou duší. Toho využila
hříšná duše. Rozběhla se k otevřené bráně, kterou zrovna staří čerti větrali a než se kdo
nadál, byla pryč. Bylo zle. Luciper se rozhodl pro trest – čerti musí jít na svět a každý přivést do pekla jednu hříšnou duši. Pak jim bude odpuštěno.

VSTUPNÉ 60,-Kč

FRYMBURSKÉ OZVĚNY

MLÁDEŽI DO 12 LET NEVHODNÝ
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ZA ÚČASTI HURVÍNKA

SOBOTA 18.8. v 19 h.

RODINNÝ FILM

KRÁLÍČEK PETR

Komedie od začátku do konce... Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život
spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku se však o svůj životní prostor dělit
nemíní – a už vůbec ne se zvířaty. A tak začíná bizarní válka o teritorium – mezi ním a
obyvateli zahrady.

VSTUPNÉ 60,-Kč

SOBOTA 25.8. v 19 h.

RODINNÝ FILM

ČERTOVINY

…ještě jednou do pekla a zpět… Stalo je jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, ale protože si k práci neuměli šikovně zajít, navzájem si překáželi a klopýtali jeden přes
druhého, prostě hotový blázinec. Toho zmatku využili dva mladí čerti, kteří schválně ještě
víc při uklízení překáželi. A pak se to stalo. Jeden zakopl, padl na druhého a oba povalili
kotel s hříšnou duší. Toho využila hříšná duše. Rozběhla se k otevřené bráně, kterou zrovna
staří čerti větrali a než se kdo nadál, byla pryč. Bylo zle. Luciper se rozhodl pro trest – čerti
musí jít na svět a každý přivést do pekla jednu hříšnou duši. Pak jim bude odpuštěno.

VSTUPNÉ 60,- Kč

PÁTEK 31.8. v 19 h.

RODINNÁ POHÁDKA ZDEŇKA TROŠKY

...a na závěr léta úspěšná repríza filmu...

TÁTOVA VOLHA
Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil
svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy (Tatiana Vilhelmová), má ještě stejně starého
nemanželského syna. To alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a náhodně objevená dětská kresba. Eva je rozhodnutá nečekané odhalení velkoryse ignorovat, ale Tereza, které se vlastní
život sype pod rukama, se k přízraku nevlastního bratra upne. Společně s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem volha GAZ 21 po stopách jeho bývalých milenek (Vilma Cibulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová) a přátel (Boleslav Polívka, Emília Vášáryová), aby
o tajemství zjistily víc..

VSTUPNÉ 60,-Kč

MLÁDEŽI DO 12 LET NEVH.

POZOR! POTKÁTE-LI V LÉTĚ V NAŠEM MĚSTEČKU HURVÍNKA A
VYFOTÍTE-LI SE S NÍM A FOTKU POŠLETE NA MAIL: milanchara@seznam.cz SPOLU SE JMÉNEM A ADRESOU, BUDETE ZAŘAZENI DO SLOSOVÁNÍ O CENY. KONTAKT: 606880810.
POTKAT SE S NÍM MŮŽETE KDEKOLI.
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