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Výsledky soutěže Vesnice roku jsou vyhlášeny.Výsledky soutěže Vesnice roku jsou vyhlášeny.Výsledky soutěže Vesnice roku jsou vyhlášeny.Výsledky soutěže Vesnice roku jsou vyhlášeny.    
    

Soutěž „Vesnice roku 2009“, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro 
místní rozvoj společně se Spolkem pro obnovu venkova, Svazem 
měst a obcí a Ministerstvem zemědělství byla ve středu 10.6.2009 
uzavřena.  

Krajská hodnotitelská komise musela letos navštívit rekordní počet obcí. Do 
soutěže se jich přihlásilo celkem 50. Nás tato komise navštívila v pondělí 
8.6.2009. Děkuji touto cestou Vám všem, kteří jste nějakou pomocí přispěli 
k vytvoření dobrého dojmu, který si hodnotitelská komise u nás vytvořila. 

Opravdu radostné bylo oznámení předsedy této komise, který mi volal hned 
druhý den dopoledne po ukončení návštěv obcí a sdělil mi, že Městys Nový Hrádek Městys Nový Hrádek Městys Nový Hrádek Městys Nový Hrádek 
získal bílou stuhu za činnost mládeže.získal bílou stuhu za činnost mládeže.získal bílou stuhu za činnost mládeže.získal bílou stuhu za činnost mládeže. Tady zase musím poděkovat všem, kteří se 
staráte o výchovu dětí a mládeže při cvičeních hasičů a v oddílech Sokola, ale také 
při vedení různých kroužků, které se zabývají třeba zpěvem a je úplně jedno jestli 
to je ve škole, nebo v kostele. Dále je třeba poděkovat těm lidem, kteří pro děti 
pořádáte různé akce. Prezentace těchto akcí ať v kronikách, nebo jen ve fotografi-
ích jistě přispěla k našemu dobrému hodnocení. 

    
Ocenění, kterého se nám dostalo, sebou přináší i finanční částku 600Ocenění, kterého se nám dostalo, sebou přináší i finanční částku 600Ocenění, kterého se nám dostalo, sebou přináší i finanční částku 600Ocenění, kterého se nám dostalo, sebou přináší i finanční částku 600    000,000,000,000,----    Kč Kč Kč Kč 

do našeho rozpočtu na příští rok.   do našeho rozpočtu na příští rok.   do našeho rozpočtu na příští rok.   do našeho rozpočtu na příští rok.       
 

Říha Vladimír, starosta 
 
 

AČ MĚSTYSEM JSME TŘETÍM ROKEM,  
OD VESNIC NECHCEME BÝT BOKEM 

 
Cílem soutěže Vesnice roku je dle vyhlašovatelů po-

vzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého 
domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování 
programů obnovy vesnic a zároveň také upozornit širokou 
veřejnost na význam venkova. Kromě zlaté stuhy pro vítěze 
krajského kola uděluje porota modrou stuhu za společen-
ský život, bílou stuhu za činnost mládeže, zelenou stuhu za 
péči o životní prostředí a oranžovou stuhu za spolupráci 
obce se zemědělským subjektem. 

Z rozhodnutí Zastupitelstva Městyse jsme se opět po 
roce přihlásili do této prestižní soutěže. Stejnou možnost 
prezentovat svoji činnost využilo v letošním roce rekord-
ních 50 obcí Královéhradeckého kraje (je to absolutní re-
kord v celé patnáctileté historii soutěže a to i v rámci celé 
České republiky). Předsedou desetičlenné hodnotící komi-
se, která k nám zavítala v pondělí 8. června 2009, byl Pavel 
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Dvořáček, starosta Havlovic, které se staly Vesnicí roku Královéhradeckého kraje 2007 a 
následně i Vesnicí roku České republiky. Tato komise v každé obci posuzovala společenský 
život, práci s mládeží, aktivity občanů, podmínky k podnikání, péči o veřejná prostranství i 
krajinu, připravované rozvojové projekty a mnoho a mnoho dalších ukazatelů kvality života 
občanů. Vzhledem k obrovskému počtu přihlášených bylo pro návštěvu každé obce vyčle-
něno 90 minut. Dle slov předsedy Pavla Dvořáčka, záleželo jen na nás, jak s tímto časem 
naložíme.   

Za 90 minut se toho dá hodně udělat, ale i hodně pokazit. Vzhledem k pestrosti našeho 
„novohrádouského“ života nebylo lehké sestavit program, který by se vešel do striktně 
vymezeného času. Muselo se počítat doslova s každou minutou. Po usilovném přemýšlení 
spatřil světlo světa následný harmonogram: 

 

AKCE od - do 
časový 
limit 

celkový čas 

PŘÍJEZD KE ŠKOLE, UVÍTÁNÍ 
PŘEDSTAVENÍ V POČÍTAČOVÉ UČEBNĚ 

12.00 – 12.05 5 minut 5 minut 

PREZENTACE NOVÉHO HRÁDKU 
PREZENTACE NOVÝCH UČEBEN 
PŘEKVAPENÍ (dětský pěvecký sbor ZŠ) 

12.05 – 12.25 20 minut 25 minut 

PŘESUN NA ÚŘAD 12.25 – 12.30 5 minut 30 minut 
UKÁZKA ÚŘADU, KRONIKY 12.30 – 12.40 10 minut 40 minut 
KOSTEL, HŘBITOV – PŘESUN DO KNIHOV-
NY A ŠKOLKY 

12.40 – 12.50 10 minut 50 minut 

UKÁZKA KNIHOVNY A ŠKOLKY 12.50 – 13.00 10 minut 60 minut 
PŘESUN NA KOVÁRNU + OBĚD + SDĚLO-
VÁNÍ DOJMŮ + DISKUSE 

13.00 – 13.30 30 minut 90 minut 

 

 
 

 
 

Hodnotitelé k našemu velkému údivu přijeli na Nový 
Hrádek dokonce 10 minut před dvanáctou hodinou, což 
bylo vzhledem k loňskému, téměř hodinovému čekání, 
skoro neuvěřitelné. Komisi po Novém Hrádku mimo pana 
starosty doprovázelo dalších 8 zástupců, kteří reprezen-
tovali MŠ, ZŠ, Obecní knihovnu a všechny místní spolky. O 
fotodokumentaci se postarala autorka obrazové kroniky 
paní Ježková. 

Po prvotním uvítání a vzájemném představení, byla 
v počítačové učebně promítnuta prezentace představující 
naši obec a následně velmi působivá prezentace popisující 
postup prací při budování nových učeben v půdním pro-
storu ZŠ. Poté ve vedlejší 
učebně ukázal svoje 
umění dětský pěvecký 
sbor ZŠ, který zazpíval 
celkem 4 písničky. Cestou 
na Úřad městyse, kde byla 
připravena výstava kro-
nik, bylo představeno 
vznikající školní hřiště a 
upravovaný pozemek 
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v jeho těsné blízkosti. A vymezený čas nekompromisně 
běžel. Po návštěvě klenotu naší obce, kostela sv. Petra a 
Pavla, jsme se přes hřbitov přesunuli do budovy školky, 
ve které je i školní jídelna a obecní knihovna. Po prohlídce 
těchto zařízení byla uskutečněna i neplánovaná návštěva 
zahrady mateřské školky.  A stála opravdu za to! Všichni 
byli nadšeni „živým“ 
domečkem z vrbových 
proutků. Při pracovním 
obědě v restauraci Na 
Kovárně jsme odpovídali 
na zvídavé otázky hodno-
titelů. Přesně úderem půl 
druhé nastal čas loučení 
a komise odjela do další 
obce.  

Vzhledem k letošní obrovské konkurenci, jsme si ne-
kladli velké naděje na úspěch. O to větší bylo naše pře-
kvapení, když byl pan starosta předsedou komise Pavlem 
Dvořáčkem telefonicky informován, že Nový Hrádek 
získal v soutěži Vesnice roku Královéhradeckého 
kraje 2009 jedno z hlavních ocenění - Bílou stuhu za 
činnost mládeže. Po Modré stuze za společenský život, 
kterou jsme získali v roce 2006 a Diplomu komise za 
osvětu v odpadovém hospodářství za rok 2008, je to další 
významné ocenění naší společné snahy o to, aby byl náš 
Nový Hrádek opět NOVÝ!  

Mimo morálního ocenění bude příjemná i finanční in-
jekce z Programu obnovy venkova, která v příštím roce 
posílí náš obecní rozpočet. 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 
dne 22. srpna 2009 ve vítězné obci Žernov. O jeho průbě-
hu budete informováni. 

Co dodat závěrem, poděkování patří všem občanům 
Nového Hrádku a jeho příznivcům, kteří se na tomto 
úspěchu podíleli. Nelze však usnout na vavřínech, stačí se 
podívat kolem sebe a vidíme, že je stále co zlepšovat. Ale 
tak to bylo, co svět světem stojí. 

 
Na stránkách Spolku pro obnovu venkova naleznete zajímavé informace o celé soutěži: 
http://spov.org/aktuality/soutez-vesnice-roku-2009-vyhlasena.aspx  
Zde naleznete seznam přihlášených obcí v Královéhradeckém kraji v roce 2009: 
http://www.kralovehradeckykraj.eu/cz/rozvoj-kraje/soutez-vesnice-roku-2009-27773/ 
A zde konečné výsledky soutěže: 
http://www.kralovehradeckykraj.eu/cz/kraj-volene-organy/tiskove-
centrum/aktuality/vesnici-roku-kralovehradeckeho-kraje-se-stal-zernov-28383/ 
 

Zdeněk Drašnar 
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Výsledky voleb do Evropského parlamentu 
Nový Hrádek 

 Celkem osob zapsaných do seznamu voličů 565 
 Počet vydaných úředních obálek 194 
 Počet odevzdaných úředních obálek 193 
 Počet platných hlasů 192 
 Volební účast 34,3 % 

 
Strana Hlasů % 
ODS 57 29,7 
KDU-ČSL 41 21,4 
ČSSD 28 14,6 
KSČM 14 7,3 
Věci veřejné 9 4,7 
Suverenita 7 3,6 
SNK Evropští demokraté 7 3,6 
Strana zelených 5 2,6 
Dělnická strana 5 2,6 
Starostové a nezávislí 4 2,l 
SDZ - Strana důstojného života 3 1,6 
Strana svobodných občanů 3 l,6 
Humanistická strana 2 l,0 
Cibulka.net 1 0,5 
Sdružení pro republiku - Republik. strana 1 0,5 
Evropská demokratická strana 1 0,5 
Demokratická strana zelených 1 0,5 
Národní strana 1 0,5 
Liberálové 1 0,5 
Nezávislí 1 0,5 

 

Krátce...       ���� 
 
 
• 2. března se konala Valná hromada TJ Sokol za účasti asi 30 členů jednoty. Prvořadým 

úkolem sokolů je provedení 1. etapy kompletní rekonstrukce budovy sokolovny, tj. re-
konstrukce WC a vybudování únikového východu včetně zajištění jejího financování.  

• 10. března přijali webmaster Milan Holinka a starosta městyse Vladimír Říha na Krajském 
úřadu v Hradci Králové již podruhé cenu Zlatý erb 2009 za 2. místo v soutěži o kvalitu 
webových stránek (před Novým Hrádkem byly pouze Lovčice). 

• 11. března se na úřadu městyse setkali lyžaři se zastupiteli k diskusi o problému umělého 
zasněžování sjezdovky na Panské stráni. 

• 12. března uplynulo 10 let od vstupu České republiky do NATO . 
• 18. března po opakovaných krádežích v prodejně potravin p. Švorce majitel zabezpečil 

výlohy kovovými mřížemi. Tato skutečnost pachatele neodradila od další krádeže 7. dubna, 
při které však byli dopadeni. 

• 29. března zemřel herec se sametovým hlasem a skvělý filmový dabér Miroslav Moravec. 
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• 2. dubna proběhl v místní Základní škole Den otevřených dveří. Zájemci měli možnost 
prohlédnout si nové učebny v půdní vestavbě a shlédnout prezentaci průběhu celé náročné 
výstavby. 

•  2. až 5. dubna za velkých bezpečnostních opatření navštívil Evropu nový americký prezi-
dent Barack Obama v pořadí Londýn – Strasburg (G 20) – Praha. Do Prahy přiletěl 
z důvodu našeho předsednictví EU 4. dubna a odletěl 5. dubna. Doprovázela jej jeho man-
želka a ministryně zahraničí Hillary Clintonová .  Prezident se setkal s představiteli našeho 
státu a na Květnou neděli 5. dubna v 10 hodin dopoledne přednesl svůj jediný  veřejný 
projev na Hradčanském náměstí u sochy T.G. Masaryka a s chrámem sv. Mikuláše 
v pozadí. Na desetitisíce lidí, kteří vyslechli projev přímo, i na ty u obrazovek, zanechal on i 
jeho žena příznivý dojem. Z Prahy odletěl prezident ještě do turecké Ankary . 

• 4. dubna při výstupu na Králický Sněžník zemřel ve věku nedožitých 57 let někdejší učitel 
místní ZŠ, originální a náruživý divadelník, režisér, autor, pedagog a cestovatel, Josef 
Tejkl . V Hradci Králové mj. založil Divadlo Jesličky, které se stalo „líhní talentů „ diva-
delního umění. Výjimečné byly i jeho znalosti východočeského baroka. 

• 5. dubna ráno provedla nečekaně Severní Korea pokus s raketou dlouhého doletu. 
• 6. dubna ve 3.30 hod ráno postihlo střední Itálii u m ěsta L Aqila opakovaně silné ze-

mětřesení. 200 lidí zahynulo a 50 tisíc přišlo o přístřeší. 
• 8. dubna se na pozvání ČČK konala Na Kovárně zajímavá přednáška MUDr. Jiřího Másla  

Osteoporóza  - řídnutí kostí. 
• 8. dubna byly z důvodu bezpeč-

nosti občanů pokáceny staré lí-
py u místního kostela. 

• 9. dubna byl prezidentem repub-
liky pověřen Jan Fišer, bývalý 
ředitel Statistického úřadu, funk-
cí premiéra překlenovací vlády 
ČR. Slavnostní jmenování Jana 
Fišera do funkce provedl Václav 
Klaus na Pražském hradě  8. 
května. Premiér vlády, které byla 
vyslovena nedůvěra, Mirek To-
polánek, zastával funkci premié-
ra vlády v demisi do 9. května. Jeden měsíc jsme měli dva premiéry. 

• 11. dubna uspořádali hasiči Velikonoční zábavu s hudbou HEKTOR. 
• 20. dubna se uskutečnil sběr železného šrotu. Svoz opět provedli hasiči. 
• 23. dubna při promítání filmu Příběh o Zoufálkovi náš městys navštívila známá herečka 

Libuše Havelková  (85 r.), babička z Kouzelné školky. 
• Městys Nový Hrádek se letos umístil na 1. místě v soutěži Čistá obec. Zvládli jsme i třídění 

elektrického odpadu. Po tomto ocenění bude následovat i ohodnocení finanční. 
• 24. a 25. dubna se konala Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov. 
• V dubnu vypukla v Mexiku epidemie „prasečí chřipky“ , která je velmi nebezpečná a je 

přenosná i na člověka. Její šíření je omezováno přísnými hygienickými opatřeními. 
• 1. května uplynulo 80 let od zřízení autobusové linky Nový Hrádek – Náchod. Založil ji 

Ladislav Marek (1908 – 1971) v roce 1929. Popis historie autobusového provozu na této 
lince si mohli zájemci přečíst na vývěsce Úřadu Městyse. 

• 6. května schválil Senát ČR diskutovanou ústavu EU nazvanou Lisabonská smlouva. 
Dosud jí chybí podpis prezidenta republiky. 

• 8. května uplynulo 35 let od začátku provozu pražského metra. 
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• 8. května uspořádala Sokolská župa Podkrkonošská – Jiráskova ve Rtyni v Podkrkonoší 
Župní turistický sraz s krátkou vzpomínkou na ukončení 2. světové války u Pomníku pad-
lých. Za velmi pěkného počasí si účastníci mohli vybrat z různě dlouhých tras přes Jestřebí 
hory po hornické naučné stezce plné výhledů do Podkrkonoší i na Broumovsko až 
k pěchotnímu pevnostnímu srubu na Odolově. Z Nového Hrádku se srazu zúčastnilo 5 členů 
Sokola. 

• 9. května provedla firma Marius Pedersen v našem městysi mobilní svoz nebezpečných 
odpadů. Městys zajišťuje sběr pro občany zdarma. 

• 10. května za krásného počasí probíhalo v Novém Hrádku natáčení záběrů pro film Pamět-
nice. Přijeli známí herci Josef Somr a Lubomír Kostelka. Jejich vlastnoruční podpisy oz-
dobily památníčky zájemců z řad 
občanů i hasičskou kroniku. 

• 16. května se konal již 27. ročník 
pochodu Hrádouská vařečka. 
Od 7 do 15 hodin pršelo, přesto 
byla účast velká. Přišlo 547 lidí ze 
76 různých míst včetně jednotliv-
ců ze zahraničí – Číny, Švédska, 
Rumunska a Rakouska. 

• 30. května zemřel na Floridě ve 
věku 76 let charismatický zpěvák, 
který se těšil velké oblibě u široké 
veřejnosti u nás i u krajanů 
v Americe, Waldemar Matuška. 

Josef Somr 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maurois:  Bez rodiny se člověk chvěje zimou v nekonečném vesmíru. 
 

Anna Marková 
 
 
 
 

Mrak 
 

V létě černý mrak, 
udělal si prak 

a protože byl hloupý, 
střílel po nás kroupy. 

 
 Zdeněk Drašnar 
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Plánované akce na Novém Hrádku 
 

Městys Nový Hrádek se stále snaží získávat dotace na různé akce, které by sám ze 
svého rozpočtu těžko mohl uskutečnit. V roce 2009 jsme již obdrželi dotaci z  POV 
Královéhradeckého kraje ve výši 76 tisíc Kč na opravu části hřbitovní zdi, na které se 
intenzivně pracuje, jak si jistě mnozí všimli. 

Další přislíbenou dotací je částka 718 tisíc Kč opět z Královéhradeckého kraje, která 
je účelově určena na úpravu povrchu víceúčelového sportovního hřiště pro veřej-
nost u základní školy - položení umělého trávníku včetně vybavení. Po dokončení této 
akce budeme mít k dispozici špičkové sportoviště, kterého si jistě budou všichni pova-
žovat a chovat se zde tak, aby nám co nejdéle vydrželo. 

Významnou dotací je také 750 tisíc Kč, které by měl městys obdržet v rámci Pro-
gramu rozvoje venkova, prostřednictvím Regionálního odboru Státního zemědělského 
intervenčního fondu Hradec Králové. Tato částka bude v rámci projektu „Nechceme 
skákat přes kaluže“ použita na vybudování zpevněných ploch a přístupové komuni-
kace u kina, stanoviště pro kontejnery za kinem a bezbariérový chodník. Jedná se 
o peníze z EU z programu LEADER, proto budeme muset celou akci nejprve zainves-
tovat a teprve po jejím vyúčtování nám budou finance poskytnuty. Každá dotace je také 
spojena s určitým objemem peněžních prostředků z obecního rozpočtu. Proto je třeba 
při podávání žádostí o dotaci také uvažovat, zda jsme v případě jejího přidělení schopni 
dofinancovat vlastní podíl.      

Jak vidíte, snažíme se získávat peníze na zvelebení naší obce kde se dá. Získat něja-
kou dotaci není jen nalézt příhodný dotační titul, ale musíte si řádně pročíst podmínky 
pro výběr žádostí, zpracovat žádost, doložit všechny potřebné dokumenty a čekat. Po-
kud naše žádost uspěje, vše teprve začíná. Nejdůležitější částí každé dotace je její přes-
né dokládání a vyúčtování. Bez této precizní práce účetní městyse, paní Marie Marko-
vé, by mnohá dotace neprošla přísnými kontrolami. Díky její pečlivosti a mnohaleté 
zkušenosti získal a obhájil Hrádek velké množství finančních prostředků. Děkujeme. 

Městys také podal žádost na akci „Revitalizace centra městyse“. Dosud nevíme, 
zda bude náš projekt vybrán k financování. V případě přidělení dotace se snad konečně 
dočkáme opraveného náměstí. Držte nám všichni palce, ať jsme úspěšní. 

 
Městys Nový Hrádek 

 

Poděkování 
 
Tímto bych rád poděkoval panu Lantovi a panu Špreňarovi, kteří vý-
znamně pomohli k dopadení dvojice zlodějů, kteří opakovaně vykradli 
náš obchod. 

Josef Švorc 
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Pohádka, nebo mateřská škola? 
 

Čas plyne jako voda a je tu opět konec školního roku. V mateřské škole byl 
ten letošní ve znamení plnění dlouhodobých cílů v rámci celoročního programu 
nazvaného: „Rok v zemi princezny Kačenky“, který je součástí našeho Školního 
vzdělávacího plánu. Na jeho realizaci se podíleli nejen všichni zaměstnanci, ale 
především děti. Navazoval na předchozí „Cestování s Frymbulínem“. Obě posta-
vy mají mnoho společného, protože „Frymbulíni udržují přátelské vztahy se vše-
mi bytostmi z Kačenčina království.“ 

 
Princezna Kačenka nás provázela celým školním rokem, připravovala hry, úkoly a 

další činnosti přiměřené věku a schopnostem dětí tak, aby byla rozvíjena celá jejich 
osobnost a byly vytvářeny základy pro rozvoj vlastností, které pomohou dětem ob-
stát v dospělosti. Děti se pomocí nejrůznějších skupinových i individuálních činností 
učily samostatnosti, komunikaci, zdravému sebevědomí, schopnosti získávat a použí-
vat informace, nést zodpovědnost, přijímat změny, vnímat, pozorovat, být aktivní, 
umět pracovat v kolektivu, mít vztah k přírodě a zdravému životnímu stylu a 
k výsledkům lidské činnosti. Snažili jsme se u nich pěstovat vlastnosti jako vzájemná 
tolerance, přátelství a kamarádství. Do naší mateřské školy docházejí i děti 
s postižením, což je pozitivní jak pro ně samotné, protože mají možnost vyrůstat 
mezi svými vrstevníky, tak pro děti „zdravé“, které se učí respektovat zvláštnosti 
ostatních, jsou vnímavější k potřebám druhých, ohleduplnější a ochotné pomoci a 
samotné dítě se stává zcela přirozeně součástí dětského kolektivu. 

Činnosti dětí v mateřské škole samozřejmě navazují zejména na roční období, 
přírodní podmínky a vlivy a významné státní svátky a kulturní události. 

  
Již v září u nás proběhl ovocný a následně i bramborový týden, kdy jsme mimo 

jiné vařili jablkový kompot, smažili bramborové placky s jablky a bramboráky, v říjnu 
jsme pouštěli draky a vyráběli dýňová strašidla. Princezna Kačenka vymýšlela nejrůz-
nější záludnosti, které děti zpravidla úspěšně řešily a získávaly pak významná Ka-
čenčina ocenění.  

V říjnu nás také navštívila paní zubařka, která dětem vysvětlila, jak si mají 
správně čistit zoubky a proč nejíst hodně sladkého a naopak jíst hodně ovoce a 
zeleniny. Ani při této napínavé návštěvě nechyběla princezna Kačenka, která nám 
pomohla rozptýlit strach a stala se společně s krokodýlem Zubáčkem, kterého nám 
paní zubařka věnovala, vzorem krásných čistých a zdravých zoubků. 

Podzimní počasí a krása zlatavé přírody nás motivovaly k nejrůznějším hrám 
a činnostem, děti pracovaly s přírodními materiály a zkoumaly jejich vlastnosti. 

Nejkrásnějším obdobím v mateřské škole jsou Vánoce, které probouzí lásku 
k rodině, českým tradicím a přátelství mezi kamarády. Počátkem prosince jsme 
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navštívili vánoční výstavu v Novém Městě nad Metují, rozsvěceli jsme adventní svíč-
ky na vlastnoručně vyrobeném adventním věnci, každý den jsme odkrývali jeden 
domeček s překvapením v adventním kalendáři, pekli jsme vánoční perníčky a vyrá-
běli nejrůznější aranžmá. Navštívil nás i Mikuláš s čerty, a protože děti byly hodné, 
dostaly od Mikuláše malé dárky a čerti - ti si tentokráte vůbec nikoho neodnesli.  

V prosinci jsme si také připravili již tradiční vánoční vystoupení, při kterém 
jsme v kině všem ukázali, co jsme se už s princeznou Kačenkou v prvním pololetí 
naučili. Myslíme si, že z nás měli naše maminky, taťkové, babičky a dědové opravdu 
radost, protože jsme viděli nejen jejich úsměvy ale i slzičky radosti.  
 

Jako každý rok jsme i 
letos vyráběli Betlém, který 
si pan farář vystavil spolu 
s ostatními v místním koste-
le. Těsně před Vánocemi 
přišel do naší školy Ježíšek a 
nadělil nám spoustu dárečků. 
Poslední dny před zimními 
prázdninami jsme strávili 
poslechem vánočních koled, 
ochutnáváním cukroví, které 
pro nás napekly maminky 
společně se svými dětmi. 
Poslouchali jsme pohádky a seznamovali se s vánočními zvyky a tradicemi (pouštění 
lodiček ze skořápek ořechů, krájení jablíček, apod.). Po Novém roce jsme na Tři 
krále navštívili náš kostel, abychom si prohlédli nejen vystavené Betlémy ale i vánoč-
ní výzdobu a zazpívali koledy.  

Zimní období je pro nás obdobím „sportovním“. Vedle náročných zimních vychá-
zek jsme také pekáčovali, stavěli sněhuláky, domečky, plnili celou řadu náročných 
sportovních a tvořivých úkolů, které pro nás opět připravovala princezna Kačenka. 
Předškolní děti se již těšily na zápis do první třídy a všechny netrpělivě očekávaly 
návštěvu budoucí paní učitelky u nás ve školce, aby jí mohly předvést, jak jsou šikov-
né a jak ve škole všechno bez potíží zvládnou. Podíleli jsme se také na přípravě plesu 
SRPDŠ a to zejména svými květinovými výrobky. Konec zimy byl ve znamení maso-
pustu, kdy jsme si smažili koblížky a vysvětlovali si význam těchto zvyků a tradic.  

V únoru jsme také pro maminky a všechny, co se mají rádi, napekli valentýnská 
srdíčka, nechyběl ani dětský karneval plný masek, soutěží, tancování a odměn. Před-
školáci v tomto období navštívili své kamarády v 1. třídě, pro které si vyrobili malé 
dárečky a vyzkoušeli si, jaké to bude, až se posadí do lavic.  
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  Velikonoční svátky udělaly každoroční definitivní tečku za dlouhou zimou, a 
proto jsme jim opět věnovali velkou pozornost - upekli a ozdobili jsme linecká vajíč-
ka, zdobili vejdunky, vyráběli hnízda a seznamovali se s velikonočními tradicemi. 
V květnu jsme oslavili Svátek maminek malým dárečkem a pásmem písniček a taneč-
ků.  

Červen bývá každým rokem poměrně náročným měsícem, který zahajujeme 
oslavou Dne dětí, letos nejprve na hasičském hřišti s dráčkem Mudráčkem a o týden 
později u nás v mateřské škole dnem plným soutěží, her, dobrot a dovádění. Počát-
kem června jsme také vyvěsili tablo našich předškoláků, kteří nás opustí a půjdou po 
prázdninách poznávat nová tajemství. 

Vypravili jsme se také na polodenní výlet za zvířátky na farmu na Bydlo. Na 
cestu jsme si vzali baťůžky s dobrotami od maminek a  na řízkách, které pro nás 
připravily paní kuchařky, jsme si pochutnali na školní zahradě.  

Předškoláci, kteří odcházejí do první třídy základní školy, absolvovali velkou 
zkoušku - noc ve školce bez maminky a tatínka se stezkou odvahy, opékáním párků a 
hledáním pokladu.  

Ještě nás čeká cesta za zlatým kapradím, během které budeme plnit „Kačenči-
ny“ úkoly, při kterých děti ukáží, co všechno zvládnou a znají. 

Slavnostní tečkou za letošním hraním si s princeznou Kačenkou bude tradiční 
vystoupení předškoláků na školní akademii spojené se šerpováním a předáním upomín-
kových knih Pohádky z Orlických hor, tentokrát samotným autorem panem Josefem 
Lukáškem.  

Nechť dětem tyto knihy připomínají krásná dětská léta v mateřské škole a 
udržují v nich trvalou pýchu a vztah k jejich domovu a prostředí, kde svůj život 
začínaly.  

 
Nezbývá než popřát Anežce Frintové, Martínkovi Jiráskovi, Pepíčkovi Ko-

můrkovi, Vojtíškovi Vogelovi, Kačence Krivčíkové, Tomáškovi Přibylovi, Jiříčkovi 
Machovi, Karolínce Bachurové a Markétce Sovinové hodné paní učitelky a učitele, 
hodně zdraví, úspěchů a poznávání v další fázi jejich dětského života.    

Na závěr patří velké poděkování za spolupráci Městysu Nový Hrádek, Základní 
škole Nový Hrádek, p. kuchařkám a především rodičům, kteří se aktivně zapojovali 
do dění mateřské školy. Pro naši mateřskou školu je také velice přínosná spolupráce 
s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Náchodě a se Speciálním pedagogickým 
centrem v Náchodě, bez jejichž pomoci by do naší mateřské školy nemohly být zařa-
zovány děti se speciálními potřebami. 

 
kolektiv MŠ 
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Hrádouská vařečka 2009 
 
Tak již po 27.  
 
Přípravu ovlivňuje vždy počasí. Sledujeme předpovědi, vzájemně se domlouváme, 

odhadujeme, zvyšujeme nebo snižujeme počty objednávaných surovin. Lidce Boha-
dlové nestačí nohy už ani kmitat, používají s Pavlem všude kolo. Nejprve teoretická 
příprava trasy, pak prakticky vše projít nebo projet na kole, přesvědčit se o všech ještě 
nenavštívených zákoutích. Dřevěné vařečky jako odměna pro pochodníky musí být  
také připraveny včas. Provrtat otvůrek pro navléknutí šnůrky, odjehlit třísky a navlék-
nout, vypálit na rukojeť každé vařečky účastnický rok. Tuto činnost znají všechny děti 
Bohadlovy od svých dětských let. Dále tisknout tvar vařečky na papírové ukazatele 
směru, podle kterých většinou děti své pochodnické rodiče vedou. A také nějaké obráz-
ky, podle kterých se nechá po cestě třeba zpívat. To je vše k přípravě. Snad jen ještě 
jestli půjdou všichni pořadatelé jako každý rok k registraci účastníků a na kontrolu? 
Když někdo nemůže, sháníme další nováčky. Také musí být zajištěno místo kontroly,  
včas vytisknuté plánky trasy a také vyvěšené plakáty v okolních vesnicích. 

Letos 16. května 2009 ráno v 5 hodin Lidka  připravuje na sokolovně 100 litrů čaje 
na kontrolu. Vajíčka nám uvařily kuchařky ve specielním kontejneru ve školní jídelně. 
Pažitku na posypání chlebů máme nakrájenou od několika místních žen ze soukromých 
zahrádek. Ještě nezapomenout úvodní tradiční foto před textilním poutačem na tuto již 
historickou akci. Vše převézt osobními automobily na místo kontroly pochodu. Bývá 
vždy originální. Letos nám útočiště poskytla f. KOVAP Nový Hrádek. 

 
Zleva: Anička Marková, Ivana Grimová, Zdena Janoušková, Lidmila Martinková 
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Počasí vyšlo podle předpovědi. V 7 hodin na začátku startu začalo mírně mrholit, 
potom drobně přeháňkově pršet a v 9 hodin přímo lít jako z konve. Báli jsme se, že 
našich 600 uvařených vajíček a nakoupených potravin budeme muset nějak rozprodat 
po Hrádku.  Ale účastníci pochodu nás mile překvapili. Že nás v tom nemohou nechat, 
aby prý přišel alespoň někdo. Deštivého pochodu se zúčastnilo 547 účastníků. Další 
přesnější údaje a fotografie lze nalézt na internetové stránce obce Nový Hrádek- Sokol. 

Letošní ročník byl trochu výjimečný. Anička Marková, která s námi chodí na místa 
kontrol od roku 1982, oslavila krásné životní jubileum, ke kterému jsme ji všichni přáli 
hodně zdraví a neutuchající vitalitu. Na  s t a r t  se také přišla podívat poslankyně Mgr. 
Zdeňka Horníková, která nám pomohla k první finanční injekci na počátek rekon-
strukce budovy sokolovny. Přinesla s sebou drobné dárky, které rozdala dětem. 

 
Z pohledu spolupořadatele mohu říci, že to bylo zase nejen nádherné setkání s lidmi, 

které již léta z pochodů i občanského života známe, ale i s návštěvníky, kteří vztah 
k Novému Hrádku teprve získávají. 
 

Nový Hrádek 27. května 2009. 
Náčelnice T.J.Sokol Nový Hrádek Lidmila Martinková. 

 
 
 
 

Jak na Vařečce pršela naděje 
 

Té soboty 16. května vytrvale pršelo. Přesto po 8 hodině ráno, na náměstí Nového 
Hrádku přijíždí dvě auta s moravskými SPZ a během chvíle se k nim připojují další a 
další lidé z Hrádku i jeho okolí. 

Na prvý pohled nic pozoruhodného. Při bližším pohledu si však každý musí všim-
nout, že tuto skupinu něco spojuje. Ano spojuje ji poprat se s tratí i počasím, ale spojuje 
ji i vědomí, že všichni patří k jednomu rodu - k rodu Fišerů z Nového Hrádku. 

Jsou to prapotomci Jana a Františky Fišerových, kteří žili někdy v dobách dávno mi-
nulých, v dobách císaře Františka Josefa I. 

Tento rod, podobně jako mnoho dalších, postupně se rozrůstal a cesty osudu mnohdy 
Fišeráky, jak si sami říkají, zavál i daleko od svého rodiště. Naštěstí pro něj, vždy se 
v něm našel někdo, kdo měl zájem a byl schopen pořádat setkání členů rodu. Takové 
největší se konalo již před 30 lety, kdy pan Ferdinand Bitnar a Mojmír Kopecký zorga-
nizovali setkání Fišeráků na Čížkově mlýně. 

Léta běžela, účastnici tohoto setkání zestárli, ti, kteří byli v té době dětmi, založili své 
rodiny a řada členů rodu se již zná pouze z vyprávění. 

Vydržela pouze hrstka seniorů, která každoročně v září se setkává na Kovárně 
k posezení a k zavzpomínání na své předky. Zde si klade otázky, jak opět přitáhnout 
mladé k nějaké společné akci, kde by se po letech opět viděli a popovídali o svém živo-
tě… Vždyť celkem žije 87 Fišeráků. 
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A zrodila se myšlenka, k setkání využít právě Hrádouské vařečky. 
A tak podobně, jako před léty zvolal Karel Hynek Mácha: „Jarmilo, Hynku, Viléme“, 

zvolali i Fišeráci, senioři: „Klárko, Šárko, Helenko, Mařenko, Miluško, Václave, Iren-
ko, Míšo, Petro, a tak dále a tak dále, přijeďte na Hrádouskou vařečku“. 

Jaké překvapení, přijelo jich 28. Vybrali si základní 8 km trasu a vydali se na cestu. 
Po cestě z pod deštníků zdobících jejich postavy, se ozýval  smích, veselé příhody ze 
života Fišeráků a vtipy nejenom o nich. 

Zřejmě to byl na letošní vařečce nejpočetnější kolektiv a tak bylo symbolické, nikoliv 
plánované, že v cíli na Sokolovně se společně s Fišeráky vyfotografovala i poslankyně 
parlamentu ČR paní Zdeňka Horníková a to i přesto, že Fišeráky nespojuje žádná spo-
lečná víra, ani žádná společná sympatie k některé z politických stran. Spojuje je úcta ke 
svým prapředkům. 

A tak nezbývá Fišerákům nic jiného, než poděkovat organizátorům Hrádouské vařeč-
ky za tuto akci, která pro ně přispěla k opětovnému poznání jednotlivých členů rodu. A 
Fišeráci vzkazují: příště jdeme znovu! A že pršelo? To Fišerákům nevadilo. Možná to 
pršela naděje, že v cestě započaté kdysi jejími předky, budou pokračovat i ti dnešní 
nejmladší Fišeráci. 

 
Václav Kubíček, Brno 

 
 
 
 

HRÁDOUSKÁ VA ŘEČKA 16.5.2009 -  27. ročníku se zúčastnilo 547 lidí, z toho 150 dětí do 15-ti let: 
Nový Hrádek 167 (60 dětí) 
Dobruška 54 
Nové Město n. Met.  52 
Náchod 44 
Praha 13 
Skršice 11 
Velké Poříčí 10 
Olešnice v Orl.h., Bačetín, Hradec Králové 8 
Rychnov n.K., Broumov, Bohdašín u Dobrušky, Borová, Sněžné 7 
Lhota u Nahoř., Holice, Červený Kostelec, Brno 6  
České Meziříčí, Vanovka, Jilovice, Dvůr Králové 5 
Skuhrov n. Běl., Česká Skalice, Slavoňov, Police n. Met., Šestajovice 4 
Libchyně, Stockholm, Červená Voda, Doudleby, Provodov, Česká Čermná, Kostelec n. 
Orl. 

3 

Zdelov, Hronov, Rtyně v Podkr., Veselá, Jeníkovice, Týnec n.Lab., Jirny, Ohnišov, Lhota 
pod Bečvou, Bydlo, Zlín 

2 

Unětice, Kamenice nad Labem, Pardubice, Mělčany, Svobodné Dvory, Bystré u Dobrušky, 
Česká Třebová,Blažkov, Kdyně, Černilov, Přepychy, Velký Dřevíč, Liberec, Nová Říše, 
Žacléř, Sedloňov, Opočno, Lanškroun, Letohrad, Jevišovice, Horní Maršov, Lázně Bohda-
neč, Ústí nad Orlicí, Mezilesí, Velký Třebešov, Úpice, Vídeň, Čína 

1 
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ÚČASTNÍCI BYLI Z 76-TI RŮZNÝCH MÍST. 
 
NEJSTARŠÍ ÚČASTNÍK: Mudr. Jaroslava Pružinová, Nový Hrádek          
 
RODINNÉ KOLEKTIVY:        25 přihlášených 
Vylosovaní: Grimovi Nový Hrádek 
 Suchánkovi Nový Hrádek 
 Hlaváčkovi Nový Hrádek  
 Smolovi Nové Město n.Met.  
 Schwarzerovi Nový Hrádek 
 
VELKÁ VA ŘEČKA:  Marakana - Náchod 
 Fišeráci – N.Hrádek 
 TJ Sokol – Skršice 

 
 
 
 

 
Čistá obec, čisté město, čistý kraj 
 
Toto je název soutěže, ve které se náš městys již od jejího vyhlášení v roce 2006 pohy-
buje stále na předních pozicích. Za rok 2006 jsme byli na místě prvním, v roce 2007 na 
druhém místě a za rok 2008 jsme opět obhájili první místo. Jedná se o soutěž obcí Krá-
lovéhradeckého kraje v třídění odpadů. Díky dětem základní školy se nám daří třídit 
odpad nejlépe ze všech obcí v kraji. Samozřejmě, že na tom mají zásluhu rodiče, praro-
diče a všichni spoluobčané, kteří vzorně třídí odpad a není jim lhostejný osud životního 
prostředí. Díky tomuto umístění dostane městys do rozpočtu částku 140 tisíc Kč, kterou 
využije na vybudování nového zpevněného stanoviště pro kontejnery. Vítězstvím v této 
soutěži jsme postoupili do celostátního kola v třídění odpadů o „Křišťálovou popelni-
ci“. V konkurenci několika tisíc obcí jsme se umístili v první desítce. To je také skvělý 
výsledek, který musí potěšit každého příznivce Nového Hrádku a v neposlední řadě náš 
městys opět trochu zviditelní.  
 

Městys Nový Hrádek 
 

 
Podaří se uchovat hrad Frymburk dalším generacím? 
 

„Jen ta kulturní památka, která tzv. „žije“, je přístupná, má smysluplné využití a 
slouží široké veřejnosti jako zdroj poznání, odolá nevratnému zániku.“ 
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To je citace části mailu pana Pavla Bareše ze Společnosti ochránců památek vých. 
Čech. A protože Frymburk je památka, kterou stojí zato uchovat pro příští generace, 
vybrala si tato společnost záchranu Frymburka jako jednu ze svých priorit.  

Vy, kteří jste se v poslední době byli na našem hradě podívat, víte, kolik práce zde 
již bylo provedeno. Byl odstraněn nálet, který se zde za posledních cca 15 let uchytil, 
a byly vykáceny některé stromy, které bránily pohledům na hrad. Jedná se o výsledek 
dvou brigád, které zde Společnost ochránců památek udělala za pomoci některých hrá-
dovských občanů. 

Možná jste se někteří již setkali s tím, že jste viděli, jak se z hradu odloupnul kámen 
nebo kus suti. Proto je třeba v započaté činnosti co nejdříve pokračovat, protože „obna-
žený“ Frymburk by byl odsouzen k rychlému a nevratnému rozpadu. Co se tedy na 
Frymburku v nejbližší době plánuje udělat? 

• Již ve dnech 27. – 28. června 2009 bude uspořádána III. brigáda, která bude za-
měřena na vybudování přístupové cesty (schodů) ze severní strany od konce pří-
kopu k patě hradby. 

• Plánuje se také zakrytí studny kovovou mříží, instalace informační tabule, 
uzamčení hradu, atd. 

• V září 2009 by měl být hrad mimořádně zpřístupněn pro veřejnost u příležitosti 
„Dnů evropského dědictví“. Přitom by Společnost ochránců památek zajistila 
dozor pro bezpečnost návštěvníků a odborný výklad o historii hradu a probíhají-
cích pracích na jeho záchranu 

• Připravuje se vydání pohlednic a informační brožury o Frymburku, zpracovává 
se hradní kronika 

• Připravuje se smlouva o pronájmu hradu mezi majitelem panem Bartoněm 
a Společností ochránců památek 

• Zvažuje se (po dohodě s archeologem) uspořádání další brigády v říjnu 2009 
a možnost pořádání letních akcí, tzv. archeokempů  

 
Lidé, kteří se snaží Frymburk zachránit, by uvítali větší zapojení občanů Nového 

Hrádku do jejich aktivit. Potřebovali by, kdyby se našel někdo spolehlivý z místních 
obyvatel, kdo by jim mohl pomáhat s organizací a místní koordinací jednotlivých akcí. 
Zkrátka je třeba, abychom přijali záchranu hradu Frymburka za svou věc především 
my, Hrádováci. 

 
A ještě poznámku na závěr. Kdo se chcete již nyní dozvědět o Frymburku něco ví-

ce, může se podívat na webové stránky Nového Hrádku, konkrétně na tuto stránku 
 http://www.novy-hradek.cz/index.php?str=fr_hist, kde se dozvíte nejen informace 

z historie hradu, ale najdete zde i jeho nákres a legendy, které se k hradu vztahují. 
 

Ing. Pavel Sobotka 



17 

 
Našli jsme na internetu: 
http://www.sopvc.cz/akce/cervnova-brigana-na-frymburku/#more-186 
 
Červnová brigáda na Frymburku 
 
Autor: Ludmila Žlábková, kategorie: Pořádané akce 
Po úspěšné dubnové brigádě na zřícenině hradu Frymburk u Nového Hrádku na Ná-
chodsku zveme všechny zájemce, nadšence a dobrovolníky na v pořadí již třetí brigád-
nický víkend. Uskuteční se v sobotu 27. a v neděli 28. června 2009. Práce bude zamě-
řena zejména na vybudování provizorní přístupové cesty ze severní strany od hradního 
příkopu k patě prostoru před bránou. 
 
Kromě toho se jedná o vybudování zabezpečení hradní studny, a to zřejmě kovovou 
mříží. Taktéž se průběžně doplňuje hradní kronika a v tomto směru se obracíme s 
prosbou na členstvo Společnosti ochránců památek, ale i kohokoliv z řad veřejnosti. 
Kdo má jakékoliv materiály, které by pomohly osvětlit situaci okolo hradu Frymburk, 
případně bude ochoten se na aktivitách na záchranu hradu podílet, nechť nás prosím 
kontaktuje (například e-mailem sopvc@seznam.cz)  
 
Současné aktivity na záchranu hradu, které se dějí za souhlasu majitele objektu i podpo-
ry úřadu městyse Nový Hrádek, jsou s velkou pravděpodobností poslední reálnou šancí, 
jak hrad Frymburk zachránit před totálním rozpadem a zachovat i pro další generace. 
Bohužel destrukce zdí hradeb a věže stále pokračuje jako důsledek nečinnosti minulých 
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desetiletí. Dozdění kriticky narušených částí hradeb, zejména lícní části u vstupní brány 
a následně postupná kompletní konzervace, která vyústí v takový stav, jenž umožní 
opětovné znovuzpřístupnění této kulturní památky. Jen ta památka, která žije, má smys-
luplné využití a slouží široké veřejnosti jako zdroj poznání, odolá nevratnému zániku.  
 

Pavel Bareš 

 

 

Sokolovně v Novém Hrádku je 85 let 
 

 

Právě před rokem v červnovém čísle FO byl uveden článek s názvem „Sokolov-
ně v Novém Hrádku je 84 let“, který pojednával o slavnostním otevření sokolovny 
dne 10. srpna 1924 a letmý pohled, čím tato významná budova nejen pro naše měs-
tečko, ale celé orlické podhůří znamenala v průběhu desetiletí.  

Nyní tato budova potřebuje neodkladně modernizovat. 
Výbor TJ Sokol se tehdy rozhodl s velkou vážností situaci řešit a myšlenku mo-

dernizace realizovat. 
Byla zadána projektová dokumentace s našimi požadavky a dnes jsme již tak 

daleko s přípravnými pracemi, že v nejbližších dnech bude vydáno územní roz-
hodnutí pro stavbu čistírny odpadních vod, pro kterou byl úspěšně zajištěn a vy-
koupen pozemek. Územní rozhodnutí také současně bude platit i pro plošný zemní 
kolektor, nové kanalizační a vodovodní potrubí a přístupovou komunikaci ze So-
kolské ulice. Proč zemní kolektor? Počítá se totiž s vytápěním budovy sokolovny 
prostřednictvím tepelného čerpadla a k tomu je nezbytný zdroj, čímž v našem pří-
padě to bude soustava trubek uložených v ploše cca 2000 m2. Budova bude sou-
časně také zateplena. Pro tuto radikální změnu vytápění se současným zateplením 
budovy je také již vypracován energetický audit. 

Vzhled budovy bude zachován s respektováním stávající architektury. 
Velké úsilí je soustředěno na zajišťování finančních prostředků. Na část staveb-

ních nákladů jsme již peníze sehnali. Značnou část finančních prostředků si musí-
me zajistit z vlastních zdrojů a to není vůbec lehké. Nepůjde vše najednou, budeme 
muset stavbu realizovat po etapách. 

Budova sokolovny má a nadále bude mít sportovní, kulturní a společenský vý-
znam nejen pro náš městys, ale i celé okolí. 

Tělocvičná jednota Sokol si velmi váží postojů vedení městyse, že našim sna-
hám je nápomocno a to nejen organizační, ale i finanční pomocí. 

O postupu prací na realizaci stavebních úprav budeme na stránkách FO infor-
movat. 
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Na závěr je nyní vhodné zveřejnit dopis našeho spisovatele Mistra Aloise Jirás-
ka, který tělocvičné jednotě Sokol zaslal ke slavnostnímu otevření sokolovny v roce 
1924: 
 
Vážené 

tělocvičné jednotě „Sokol“ na Novém Hrádku. 
 

               Vážení bratři! 
 

   S radostí jsem četl, že si budujete novou sokolovnu a to sami, bez pomoci jiných, svou 

obětavostí, svou prací. Nyní je Vaše záslužné dílo dokonáno, v neděli otevřete svůj dům. 

Srdečně Vám gratuluji a přeji, aby Vaše sokolovna byla stále sídlem jaré síly, bratrské 

lásky a vlasteneckého ducha. Srdečně Vám gratuluji a srdečně Vám děkuji za milé 

pozvání. Rád bych k Vám přijel a zažil s Vámi radostných chvil Vaší památné slavnosti. 

Než neduh můj, který mne již delší dobu tíží, nedá mně, abych tu cestu podnikl. Nemohl 

jsem ani do nedalekého Červeného Kostelce, kde minulé neděle kladli základní kámen k 

novému divadlu. Prosím, abyste mne laskavě omluvili. 

               Všeho zdaru Vaší slavnosti a Vašemu dílu přeje a přátelsky Vás pozdravuje  
 
                                         Váš oddaný 
                                                          Alois Jirásek 

                                                                                  V Hronově dne 7. srpna 1924 

 
 

                                                                Jiří Hlaváček 
 

 
 
Stavební parcely! 
 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek na svém zasedání dne 26.3.2009 stanovilo cenu za 
prodej stavebních pozemků na sídlišti „Na Farách“ ve výši 350,- Kč za 1 m2.  
Zájemci o stavební parcely pro stavbu rodinného domu se mohou pro podrobnější in-
formace obrátit na starostu městyse tel. 491 478 009. Prodej bude realizován 
v návaznosti na budování inženýrských sítí.  
Kdo máte zájem, přijďte se seznámit s podrobnostmi. 
 

Městys Nový Hrádek 
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Procházky Novým Hrádkem 
...Čtení na pokračování 

 

Studánka v Rudce 
 
V parných dnech jsme při procházkách vyhledávali stín a místa k osvěžení. 
Nebývalo zvykem nosit s sebou láhev s vodou nebo jiný nápoj. Proto naše 
cesta vedla ke studánce v Rudce. Vždycky byla plná chladné osvěžující vody 
s mírně železitou příchutí.  

 
Kolem Hrádku se kdysi nacházela železná ruda, také se tu těžila a zkujňovala. 

Připomínají nám to místní názvy: Doly – určitě ne na uhlí, ale na rudu, šmalcovna – 
dřívější zpracování rudy. Ve starých domech jsou v základech kameny s červenou-
železitou kresbou. Nebo písek do malty, většinou se bral z písníku na Mikulášově 
kopci. I omítky starých domů byly do červena, ne barvou, ale pískem, který v sobě 
tuto barvu měl. Studánka v Rudce měla prý uzdravující moc, na tuto památku visel 
nad ní na stromě svatý obrázek. Byla roubená a byl u ní i hrníček k pohodlnému 
napití. O roubení se postaral pan František Školník. Chodila tam pít i lesní zvěř. Ale 
voda byla stále čistá, protože studánka měla stálý přítok i odtok vody. Po osvěžení 
u studánky jsme pokračovali na rozcestí U Jána, také zde je svatý obrázek na stro-
mě. Dali jsme se cestou vlevo až k Štočkově rybníčku. Tady byl hastrman a děti 
byly nedočkavé, jen aby ho viděly. Už jsem tou cestou dlouho nešla, a tak nevím, 
v jakém stavu jsou ona místa dnes, ale bývala to krásná procházka. Jen jsme si měli 
více užít svých dětí, dokud byly malé, více s nimi mluvit a naučit je vážit si přírody, 
nacházet v ní krásu a chránit ji.  

Mám z té doby příhodu.  Bylo to o prázdninách a skupina dětí ve věku 12 – 14 
let si vyšla se vzduchovkou do lesa. Nevím, co tam děti chtěly s tou vzduchovkou 
dělat. Pozdě odpoledne se jeden mládeneček s dívkou objevili u nás. Dívenka měla 
v prstíku diabolku. Lékař v té době na Hrádku nebyl, domů se báli a celí nešťastní 
přišli k nám, co mají dělat. Prst natékal, barvil se do purpurova a pořádně bolel. 
Pochválila jsem chlapce, že se k tomu neštěstí přihlásil, ránu nastříkala Ajatinem, 
obvázala, zahákla dívence ručičku za blůzku a poslala ji do Náchoda na chirurgic-
kou ambulanci k řádnému ošetření. Ona totiž Jarmilka našla v lese krásnou mu-
chomůrku, vzala ji do prstů a vyzvala kluky, aby se některý strefil. No a Jirka se 
strefil – ale do prstu. Šla na mě hrůza, když jsem pomyslela, že si houbu mohla 
postavit na hlavu. Dobře to dopadlo, do Náchoda ji dovezl chlapcův otec, protože 
mi uvěřili, že se to před rodiči utajit nedá. Dívenka do konce prázdnin chodila se 
zavázaným prstíkem a oba mají zkušenost na celý život. 

 

Jana Šotolová 
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Zimní volejbalová sezóna 2008/2009 
 
 

 Dlouhodobějších soutěží se zúčastňujeme v poslední době výhradně v zimní 
sezóně. V létě vyjedeme pouze na několik jednorázových turnajů neregistrovaných 
hráčů konajících se v okolí. Na těch se většinou umísťujeme v lepší polovině startovní-
ho pole. Neobsazujeme vůbec mužské turnaje, pouze smíšené, kdy musí v družstvu být 
minimálně 2 ženy. Po delší době jsme postavili družstvo výhradně z „hrádovských“ 
zdrojů a neangažovali žádného hráče mimo náš oddíl. To jsme si mohli dovolit, neboť 
jsme už mohli využít Ondru Chrenka, který dorostl do základní sestavy. 
 
Amatérská volejbalová liga Hradec Králové 
 Do AVLka jsme vstupovali s tím, že budeme v novém složení hlavně sbírat 
zkušenosti. Výsledky tomu odpovídaly, byli jsme spíše neúspěšní. Ve své divizi druhé 
ligy jsme skončili 12. z 18 zúčastněných s úspěšností 41%. K sehrání a k lepším vý-
sledkům nám příliš nedopomohlo to, že jsme snad na žádný turnaj nenastoupili v zá-
kladní sestavě, hlavně nahrávačky se nám nikdy nesešly obě najednou. 
 
Zimní Kostelecká liga 
 V Kostelecké jsme už byli 
o poznání úspěšnější i přesto, že 
jsme si také museli jednu nahrávač-
ku téměř vždy půjčovat. Dá se říci, 
že jsme podávali solidní výkony, na 
třech turnajích pak výborné. Celko-
vě jsme po pěti turnajích skončili 
druzí z osmi. Jeden z turnajů se nám 
podařilo vyhrát a porazit i pravidel-
né vítěze ligy Brkaly. Na tomto 
turnaji se nám opravdu dařilo, vý-
kon byl srovnatelný s naší úrovní 
zhruba před 4 lety, kdy z volejbalu 
vypadlo několik hráčů tehdejší zá-
kladní sestavy. 
 

Na bloku Lukáš s Kubou (Kostelecká liga) 
 
Turnajů se zúčastňovali tito hráči a hráčky: Zuzka Holá, Jana Drašnarová, Marie 
Pětová, Ondra a Kuba Chrenkovi, Lukáš Martínek, Jeryn Holý, Milan Vdoviak, 
Jakub Souček a Michal Pop. 

 
Ing. Jeroným Holý 
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Fiftýn 2.5.2009 
 

     Zatím poslední Fiftýn se uskutečnil v sobotu 2.5.2009 za slunečného i když trochu 
větrného počasí. 13 účastníků bylo rozděleno na 2 skupiny po 6 a 7 párech. 4 sporty 
probíhaly venku, ostatní pak v sokolovně. Za podporu a poskytnutí prostor pořadatelé 
děkují T. J. Sokol Nový Hrádek. Za možnost uchýlit se do salónku a strávit příjemný 
večer u lahodných pokrmů a moků pak restauraci Na Kovárně. 
     Pro ty, kdo nejsou úplně v obraze: jedná se o soutěžení smíšených párů v osmi spor-
tech – volejbalu, ringu, šipkách, hodu na koš, nohejbalu, soft tenisu, stolního tenisu a 
kopu na branku. Kompletní informace jsou na fiftynnh.spaces.live.com. 
     V “ ředitelově” skupině, kde bylo 7 družstev, prohrané družstvo z prvního kola s 
nejlepším výsledkem vždy doplnilo sedmou lichou dvojici tak, aby vždy v prvním kole 
byly 4 zápasy a mohly postoupit 4 družstva do semifinále.  
     V “prezidentově” šestičlenné skupině dvě prohraná družstva s nejlepšími výsledky 
sehrála ještě opravné utkání a tím opět bylo docíleno čtyř zápasů v prvním kole a plné-
ho počtu 4 týmů v semifinále. 
     Filozofie novohrádouského fiftýnění je postavená tak, že umístění a počet bodů 
opravdu nejsou to hlavní. Tím je pocit ze dne plného pohybu,  pohody a setkání s přáte-
li. 
     Tak zase za rok… 
 

 
 

Ing. Jeroným Holý 
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V takové prima společnosti 
 

Zdravím všechny příznivce kina a filmu. Uf, byl to ale perný čas. 
Nejdřív mi dovolte, abych se vrátil k dětskému festivalu, který proběhl 
v dubnu. Myslím, že se docela vydařil, rozdala se spousta pěkných fil-
mových cen a odehrálo se mnoho pěkných filmových pohádek. Na jeho 
závěr vás přišla pozdravit známá herečka paní Libuška Havelková. Vylo-
sovala ceny, pozdravila a zakončila pro letošek náš festival. Myslím, že 
to bylo důstojné a pěkné vyvrcholení festivalu.  

Pak se mi podařilo pro naši obec zajistit za finanční podpory úřadu 
městyse natáčení několika scén z nového českého filmu Pamětnice (více oficiální stránky filmu). 
Takže jsme mohli v neděli 10. května spatřit, jak se točí takový film a hlavně jsme mohli přivítat 
dva známé herce - Josefa Somra a Lubomíra Kostelku, spolu s režisérem Vlado Štanclem a fil-
movým štábem.  

 

 
Natáčení u čp. 59 

 
Přijeli již v 7 hodin ráno a nezastavili se až do večera. Měl jsem tu možnost prožít tento výji-

mečný den (alespoň pro mne byl výjimečný) spolu s nimi a byl to zážitek, který člověk prožije 
jen málokdy. A i když se ve filmu objeví jen několik krátkých záběrů, věřte, že se za tím skrývá 
obrovský kus práce. Štáb se po celý den nezastavil a neustále pracoval v plném nasazení. Nejdří-
ve se točila scéna u domu čp. 59. Záběr se musel několikrát opakovat a pan Kostelka stál 3 hodi-
ny na dvoře a opakoval donekonečna svou úlohu, než byl pan režisér spokojen a řekl: „Stop, 
bereme!“ 
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Pan Kostelka jde na oběd 

 
Pak se štáb sbalil a odjel k Vrchovinám, kde natáčel pan Somr. Mezitím jsem měl možnost 

strávit asi 2 hodiny s panem Kostelkou a posléze i s panem Somrem na obědě v místní restauraci. 
Pan Kostelka vyprávěl o svém životě i o setkání s panem Menšíkem a bavil tím všechny, kdo 
měli zájem naslouchat. S obědem v restauraci Na Kovárně byli oba velmi spokojeni a moc se jim 
líbil interiér restaurace. Personálu patří dík za vzorné pohoštění. Rovněž musíme poděkovat i 
paní Laurové, která napekla skvělé buchty. Herci a celý štáb si je pochvalovali ještě večer při 
odjezdu. (Poznámka autora: je obrovská škoda, že Hrádek ještě neobjevil, jak paní Laurová skvě-
le peče…)  

Odpoledne jsme měli možnost shlédnout natáčení na místním náměstí a znovu jsme se mohli 
přesvědčit, jak je natáčení náročné. A kdo chtěl, mohl se natáčení zúčastnit přímo a to nad No-
vým Městem nad Met. A byl tu večer a čas loučení. Posledních pár fotografií… Mohu vás ujistit, 
že štáb i herci byli s naší obcí velice spokojeni. Večer přijel i autor, producent a herec v jedné 
osobě – Tomáš Magnusek, a slíbil nám předpremiéru filmu Pamětnice v našem kině na podzim 
tohoto roku Tak doufám, že se nenecháme zahanbit a přijdeme do kina. 

Nebylo ale vše růžové, jak by se mohlo zdát. Největší problémy byly asi v čp. 59, kde se ně-
kolika spoluobčanům natáčení filmu nezamlouvalo a dávali to patřičně najevo. Tak se jim tímto 
za příkoří, které jim toto natáčení způsobilo, jménem filmového štábu omlouvám. Přesto si mys-
lím, že bychom za takovou možnost – shlédnout, jak se natáčí film, měli být spíše vděčni. 

Já za sebe můžu říci, že vděčný jsem třeba i za to, že jsem chvíli mohl strávit ve společnosti 
velmi moudrých a vzácných hostů., že jsem chvíli mohl pobýt v takové prima společnosti! 

 

26 

 
P.S. A nezapomeňte chodit do kina, je tu léto a spolu s ním spousta nových filmů i osvědčených 
repríz. 
Tak přijďte, vždyť hrajeme stále i pro vás! 
 
 
 
 
 

Společenská kronika 
Duben – červen 2009 

 

Naši nejstarší občané oslavili narozeniny: 

 
Mach Josef 71 let 
Suchánková Emília 70 let 
Štěpán Cyril 79 let 
Grim Antonín 74 let 
Hánl Bohuslav 74 let 
Červená Helena 76 let 
Říhová Marie 88 let 
Dušánek Zbyněk 72 let 
Holý Jeroným 71 let 
Balcarová Blažena 80 let 
Červený Jiří 83 let 
Novotný Karel 75 let 
Světlíková Maruše 83 let 
Fáberová Jaroslava 86 let 

 

Drašnar Josef 83 let 
Šmída Jaroslav 86 let 
Kopecká Iva 70 let 
Marková Anna 70 let 
Tluka Zdeněk 78 let 
Vondřejcová Vlasta 76 let 
Kopecká Božena 91 let 
Sychrovská Miloslava 78let 
Grimová Marie 70 let 
Klamta Jiří 83 let 
Novotná Božena 75 let 
Zeunerová Anna 79 let 
Drašnar Zdeněk 79 let 
Pohl Josef 75 let 

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

 
 

Zemřeli:  
 
Marie Hánlová 
Jan Martinek  
 

Vzpomínáme... 
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Maketa hradu Frymburk od Jarmily Haldové 

 

Frymburské ozvěny 
 

čtvrtletní zpravodaj Městyse Nový Hrádek, Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek, IČ: 00272884, 
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury ČR 

pod evidenčním číslem MK ČR E 10519 
 

• Z příspěvků sestavili Ing. Jiří Hlaváček a Mgr. Hana Hlaváčková  

• stálí dopisovatelé: Anna Marková, Zdeněk Drašnar, Jana Šotolová, Milan Chára, 
Ing. Pavel Sobotka, Petra Přibylová, Jiří Hlaváček, Lidmila Martinková, Ing. Jero-
ným Holý 

• příspěvky prosíme zasílejte nejlépe mailem: jirka.hla@tiscali.cz 

• Nevyžádané příspěvky se nevracejí 

• Tisk: Daniel Wolf, Vrchoviny, náklad: 150 výtisků. Číslo vyšlo 20.6.2009 
• Příští číslo vyjde pravděpodobně v září 2009, uzávěrka bude 10.9.2009 
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KINO NOVÝ HRÁDEK                     červenec 2009 
STŘEDA  1.   ANDĚLÉ A DÉMONI  
v 18,30 hod.    Světový fenomén „Šifra mistra Leonarda“ se vrací na plátna kin v novém 
napínavém pokračování. Tom Hanks opět ztvárňuje roli harvardského odborníka na religionistiku 
Roberta Langdona, který znovu zjišťuje, že síly se starobylými kořeny se nezastaví před ničím, 
dokonce ani před vraždou. Napínavé pátrání v místech, kam se jen těžko podíváte. 
Vstupné: 60,- Kč                                                       Mládeži  vhodný od 12 let 

STŘEDA 8.  Líbáš jako Bůh 
v 18,30 hod.  Naposledy uvádíme komedii Marie Poledňákové, při které přijdete na jiné 
myšlenky a která vám rozhodně zvedne náladu. V hlavních rolích Kamila Magálová, Eva Holu-
bová, Jiří Bartoška a Oldřich Kaiser. 
Vstupné: 60 Kč                                                          Mládeži přístupný 

STŘEDA 15.   Peklo s princeznou 
v 18,30 hod.  Bylo jedno království, nebo byla dvě… Bylo jedno peklo a nebo byla také 
dvě… Pohádková komedie pro malé i velké milovníky pohádek. V hlavních rolích Jiří Mádl a 
Tereza Voříšková. Dále hrají: Petr Nárožný, Václav Postránecký, Zlata Adamovská a další. 
Vstupné: 60 Kč                                                          Mládeži přístupný 

STŘEDA 22.   NOC V MUZEU 2 
v 18,30 hod.  Když padne tma, začnou se dít věci… Vzpomínáte ještě na hlídače v muzeu a 
oživlé exponáty a prima dobrodružství? Pak věřte, že jsou zpět! Tentokrát nás zavedou do největ-
šího muzejního komplexu na světě a věřte, že o dobrodružství nebude ani tentokrát nouze. 
Vstupné: 60 Kč                                                          Mládeži přístupný 

STŘEDA 29.   TERMINÁTOR: Salvation  
v 18,30 hod.  Jedním z nejočekávanějších filmů tohoto roku na plátnech kin je rozhodně 
Terminátor 4. V roli dospělého Johna Connora se představí „temný rytíř“ Christian Bale a děj nás 
zavede do roku 2018. John je předurčen, aby vedl boj proti armádě Terminátorů. Budoucnost se 
ale mění… 
Vstupné: 60 Kč                                                          Mládeži  vhodný od 12 let 
V srpnu uvidíte:  19.8. Harry Potter 6 
6.8. Kletba měsíčního údolí 22.8. Jménem krále 
12.8. Transformers 2 26.8. Doba ledová 3 
Dále připravujeme: Hannah Montana, Dobře placená procházka, Muži v říji, Hodi-

nu nevíš, Pamětnice, Bobule 2, Ulovit milionáře, Vzhůru do oblak  
a další filmové novinky. 

Pokladna kina otevřena 1 hodinu před začátkem představení. Tel.: 606 918 827. 
Program naleznete také na www.novy-hradek.cz/kino.php.  

 

V ceně vstupného na jednotlivá představení je připočítán příplatek 1,- Kč dle zákona ČNR č. 241/92 Sb.    
Do kina Vás zve i Náchodský SWING. Změna programu vyhrazena! 


