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Vážení spoluobčané, chataři, chalupáři  
a všichni příznivci Nového Hrádku, 

 
jménem svým i jménem zastupitelů a pracovnic Úřadu 

městyse Nový Hrádek Vám přeji pohodové vánoční svátky 

prožité v kruhu svých nejbližších, splnění všech přání pod 

stromečkem hlavně dětem. Do roku 2009 pevné zdraví, štěs-

tí, osobní pohodu a spokojený rodinný život Vám všem.  

 

Vladimír Říha 

starosta 
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Malé vánoční zamyšlMalé vánoční zamyšlMalé vánoční zamyšlMalé vánoční zamyšleeeení.ní.ní.ní.    
 

Rok opět utekl jako voda a za pár dnů znovu usedneme ke svátečně prostře-
nému stolu. Po generálním úklidu, shánění dárků v přecpaných supermarketech a 
nervozitě při pečení cukroví nám ve většině případů budou nádhernou odměnou 
rozzářené oči našich dětí či vnoučat u vánočního stromečku. Kulisu nám přitom 
budou dělat krásné vánoční koledy.  

A možná dají mnozí z nás raději před dalšími decibely přednost klidu a rozjí-
mání, protože již od října slyšíme koledy z hlasitě znějících reproduktorů nejen 
v rádiu a v televizi, ale i v nejrůznějších obchodech, na ulicích a náměstích.  

A přitom nás možná ani nenapadne, že to ještě není ani dvacet let, kdy kole-
dy z rádia ani z televize znít nesměly, protože pro vládnoucí komunistický režim 
představovaly ohrožení jejich pochybných ideálů.  

Tehdy nám jako fata morgana z jiného světa připadala deska Karla Gotta Vá-
noce ve zlaté Praze. 

A tak jako nám dnes připadá samozřejmé, že všude kolem nás znějí koledy, 
tak nám připadá stejně samozřejmé, že můžeme cestovat, kam se nám zlíbí, že 
jsou obchody plné nejrůznějšího zboží a nemusíme stát potupné fronty na baná-
ny, mandarinky ani na toaletní papír.  

Ale ono to tak samozřejmé vůbec není a být nemusí. 
 

Proto, až budeme pod vánočním 
stromkem pozorovat rozzářené dětské oči 
a budeme rozjímat o právě uplynulém 
roce a přitom možná i v duchu nadávat na 
všechno, co nám ztrpčuje život, připo-
meňme si, že není tak dávno doba, kdy 
jsme mnoho věcí z toho, co dnes považu-
jeme za samozřejmé, vůbec dělat nesměli a 
nemohli. 

 
Vánoční svátky jsou obdobím, kdy naše 

srdce překypují láskou a porozuměním. 
Snažme se, abychom tyto city uměli dát 
najevo nejen pouze po těchto několik 
svátečních dní, ale po celý rok. Svět pak 
bude určitě zase mnohem krásnější. 

 
Krásné vánoční svátky Vám všem. 

 
Ing. Pavel Sobotka 
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Prosincový pátekProsincový pátekProsincový pátekProsincový pátek    
 

Jeden prosincový pátek 
čerti navštívili Hrádek, 

přes Šibeník závějí se brodí, 
sníh je na kopytech studí. 

 
Mikuláše nesou v nůši, 
všichni mají zmrzlé uši, 
moc se spolu nebaví 

a jsou hodně naštvaní. 
 

Anděl uklouzl na ledě, 
vypadá to se mnou bledě, 

jsem si vědom toho, 
že jsem zlobil mnoho! 

 
Zdeněk Drašnar 
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Víceúčelové sportovní hřiště  
 

V prosinci roku 2008 byly ukončeny práce na opravě oplocení a 
opěrné zdi víceúčelového sportovního hřiště pro veřejnost u základní 
školy. Jednalo se již o třetí etapu těchto oprav. Stavební úpravy byly pro-
vedeny s finanční  podporou Královéhradeckého kraje. Hřiště lze již bez 
problémů používat k míčovým hrám bez obav, že míč zmizí na soused-
ním pozemku, nebo se zakutálí až na náměstí. Stále jsou ale připomínky 
k prašnému povrchu. Mnoho dětí je alergických na prašné prostředí a 
jejich pobyt na hřišti je rizikový. Budeme se snažit získat dotaci na úpra-
vu povrchu s umělým trávníkem, aby mohlo být hřiště plně využíváno 
nejen při tělesné výchově v základní škole, ale i širokou veřejností. 
  
                                                                                              Městys Nový Hrádek 
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Výsledky voleb do Zastupitelstva kraje  
Hradec Králové v Městysi Nový Hrádek  

ve dnech 17. a 18. října 2008 
 

 
Počet osob zapsaných do stálého seznamu voličů 563 
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 245 
Počet odevzdaných úředních obálek 245 
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem 243 
Účast voličů 43,5 % 

 

 Volené strany: Počet hlasů             Počet % 

 1.  Komunistická strana Čech a Moravy 28 11,5 

 3.  SNK – Evropští demokraté 25 10,3 

 7.  Volba pro kraj 4 1,6 

13.  Nezávislí 16 6,6 

18.  Strana zelených 8 3,3 

32.  Strana zdravého rozumu 2 0,8 

33.  Sdružení pro republiku-Republikánská strana 2 0,8 

37.  SDŽ- Strana důstojného života 5 2,1 

42. Pravý blok- WWW.CIBULKA.NET 7 2,9 

47.  Občanská demokratická strana 36 14,8 

48.  Česká strana sociálně demokratická 56 23,0 

50.  Koalice pro Královéhradecký kraj 49 20,2 

53.  Dělnická strana-za zrušení popl. ve zdravotnictví 5 2,1 

 
 
Volby proběhly bez problémů ve volební místnosti v kině v pátek 17. 
října od 14.00 hodin a v sobotu 18. října od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
Občané si při volbě vybrali některou ze 13 stran, které v kraji kandidova-
ly. Volební účast i výsledky voleb byly obdobné jako ve všech krajích 
republiky. Zvítězila ČSSD, druhé místo obsadila Koalice pro Králové-
hradecký kraj, jejíž součástí byla i strana KDU-ČSL, a třetí byla ODS. 

 
Volební komise 
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Krátce...       ���� 
 
 
• 20. a 21. září provedla Společnost ochránců památek, o.s. ve spolupráci se Sdružením pro 

záchranu hradu Kumburk a s místními nadšenci čištění a kácení náletové zeleně  na hradě 
Frymburk . Jde o snahu zpomalit chátrání hradu. 

• 20. září zahynul v Islamabádu v Pákistánu při sebevražedném atentátu nově ustanovený 
mladý velvyslanec České republiky Ivan Žďárek. 

• 29. září vystoupil na 13 minut do vesmíru čínský kosmonaut. Po Rusku a USA je Čína 3. 
světovou velmocí, která se snaží o dobývání vesmíru. 

• 27. září zemřel ve věku 83 let vynikající americký herec slovenského původu Paul Newman. 
• 27. září se soutěže v přespolním běhu pořádané místní TJ Sokol zúčastnilo asi 60 dětí. 
• 4. října při Posvícenské zábavě hrála kapela HYDRA. 
• Na přelomu měsíců září-říjen 2008 došlo ke krachu bank v USA. Jde o velký finanční pro-

pad, který postupně zasáhl celý svět včetně Japonska i Prahy. 
• 11. října vystoupilo v místním kostele Polyfonní sdružení z Nového Města n. Met. 

s vynikajícím, a na provedení náročným koncertem barokní hudby. 
 

 
 
• 16. října proběhlo v kině zasedání Městyse Nový Hrádek. Zájem občanů o projednávání 

záležitostí městyse je minimální. 
• 16. října zničil rozsáhlý požár levé křídlo Průmyslového paláce v pražských Holešovicích. 

Palác byl postaven koncem 19. století na 1. průmyslovou výstavu. 
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• 18. října proběhl v městysi za velkého zájmu občanů mobilní svoz nebezpečných odpadů 
pro občany zdarma.  

• 17. a 18. října se konaly v kině volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Účast 
voličů 43,5% převýšila účast v předchozích krajských volbách. Občané i v našem kraji roz-
hodli o změně - zvítězila ČSSD a po následných jednáních se stal 12. listopadu krajským 
hejtmanem sociální demokrat Lubomír Franc z Broumova. Vystřídá Pavla Bradíka (ODS), 
který byl hejtmanem 2 volební období. 

• 24. a 25. října se uskutečnila v kině humanitární sbírka pro Diakonii Broumov. 
• 5. listopadu byl po rozsáhlé volební kampani drtivou většinou voličů zvolen v pořadí 44. 

americkým prezidentem mladý demokrat Barack Obama (47 let). Jde o velký historický 
předěl, Amerika má prvního prezidenta tmavé pleti. 

• 14. listopadu se z iniciativy Místní skupiny Českého červeného kříže uskutečnilo Na Kovárně  
setkání bezpříspěvkových dárců krve s představiteli městyse a funkcionáři  ČČK. Sešlo se 
18 dárců a 5 hostů. 3 dárci obdrželi plaketu dr. Jánského a všichni občerstvení a kytičku. 
 

 
Stanislav Drašnar přebírá zlatou plaketu dr. Jánského za 40 odběrů krve  

 
• 14. listopadu začali zaměstnanci ČEZ s přemisťováním elektrických rozvodů kolem ná-

městí a v jeho blízkosti ze střešní sítě do podzemních kabelů. Odstraní se tím časté poruchy 
elektrické sítě způsobované větrem a zejména sněhem. 

• 25. listopadu navštívili naši obec reportéři Českého rozhlasu Hradec Králové Jiřina Muží-
ková a Zdeněk Novák. Setkali se s představiteli městyse, zástupci hasičů, TJ Sokol a kroni-
kářkami. Vysílání relace se uskutečnilo ve čtvrtek 4. 12. v 17 hodin. 

• 28. listopadu při teroristických útocích v indické Bombaji zahynulo téměř 200 lidí. Dlouho 
připravované a dokonale utajené útoky proběhly na 10 místech zejména v luxusních hotelích 
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s cílem zasáhnout cizince, především Angličany a Američany. Trvalo dlouhých 60 hodin, než 
byli teroristé zneškodněni. 

• 30. listopadu vystoupila v kině kapela Valanka s pěkným koncertem dechové hudby. Poslu-
chačům hrálo 15 většinou mladých muzikantů a zpívali 2 zpěváci a 2 zpěvačky, z nichž jedna 
koncert provázela vtipným slovem. Koncert si vyslechlo asi 70 posluchačů. 

• 4. prosince navštívili žáci místní základní školy se svými učitelkami Domov důchodců 
v Náchodě. Děti dojatým seniorům zazpívaly, zatančily, předvedly scénku a závěrem jim 
rozdaly vlastnoručně vyrobené dárky. Je potěšitelné, že se předvánoční návštěvy dětí 
v domově staly tradicí. 

• 6. prosince navštívil děti Mikuláš v kin ě s nadílkou a s filmy pro děti. 
• 6. prosince uspořádali místní hasiči v sokolovně tradiční Mikulášskou zábavu s hudbou 

Hektor. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E. S. Gardner: Úspěch je dostat to, co chceš a štěstí chtít to, co dostaneš. 
 
Ať nastávající Vánoce naplní vaše srdce a domovy klidem, láskou a radostí. Ve 
zdraví a pohodě prožijte také celý příští rok 2009.                                                                                        

Anna Marková 

 

    

Poděkování všem dárcům 
 
Městys Nový Hrádek a Sbor dobrovol-
ných hasičů děkují všem dárcům, kteří 
přispěli na nákup nové cisterny. V roce 
2008 jste přispěli celkovou částkou 
45 950,- Kč. 
 
Bohužel projekt, který řeší nákup nové 
cisterny pro naše hasiče se opozdil a nákup 
cisterny se odsouvá na rok 2009. Všichni 
doufáme, že již konečně budeme znát kon-
krétní údaje o automobilové stříkačce, která bude našemu sboru přiděle-
na a také termín, kdy se můžeme na novou techniku těšit. 
 
V roce 2009 budete informováni o průběhu realizace projektu. 
 

Městys Nový Hrádek a SDH    
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Půdní vestavba v základní škole finišuje 
  

Stavební práce na investiční akci „Vestavba nových učeben v půdním 
prostoru ZŠ Nový Hrádek – III. etapa“ končí. Dne 18.12.2008 proběhne 
kolaudační řízení v nových půdních prostorách. Doufáme, že kontrolní 
orgány s námi budou sdílet uspokojení z dobře odvedené práce stavební 
firmy. V lednu 2009 nás ještě očekává vybavení počítačové učebny tech-
nikou a odpovídajícím nábytkem. Pak již nebude nic bránit tomu, aby 
tyto nové prostory ožily školním ruchem. Dojde k výraznému zkvalitnění 
výuky informatiky, školní družina získá samostatné prostory pro svoji 
činnost a zájmové kroužky budou moci své aktivity plně rozvinout. 

O úplném dokončení projektu budeme čtenáře informovat v příštím 
čísle. 
 

„Podpořeno Programem financovaným z prostředků Islandu, Lichten-
štejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského 

finančního mechanismu a Královéhradeckým krajem“ 
 

Městys Nový Hrádek 

 

 

Školství v Novém Hrádku 
 

Podle farní i školní kroniky je škola v Novém Hrádku od nepamětných dob. 
První škola, o které se s určitostí ví, a která až do roku 1769 se nacházela proti 
hlavním kostelním dveřím - počínaje od levé strany náměstí do ulice Hradní 
(dříve Zámecké) byla první budovou. Byla celá ze dřeva, nízká, se šindelovou 
střechou a v ní dvě světnice vyučovací a dvě obytné pro správce školy. Mimo 
tyto místnosti byl ještě malý pokojík, kde byla skříň pro školní pomůcky a kni-
hy na půjčování dětem. Vchod do školy byl z uličky a šlo se po třech dřevěných 
schůdkách. Na škole byl dřevěný výstupek na způsob věžičky, ke kterému byly 
zavěšeny dva zvony - umíráček a poledník, od nichž visely provazy na vnitřek 
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vchodu, odkud se mohlo zvonit. Když někdo zemřel, zvonilo se mu ve škole. 
Také se tam zvonilo každé poledne. Při škole vzadu byla přistavěna malá sto-
důlka, vedle byl chlév a hnojiště. Škola měla číslo popisné 102. 

Na místě staré školy se potom postavila škola nová v roce 1769 a stála až do 
roku 1847. Dne 5. listopadu 1848 byla otevřena a vysvěcena nová školní budova 
se dvěma třídami, přičemž páter Klein „řeč přiměřenou drže všem účastníkům 
díla toho díky vzdával a k bedlivému navštěvování školy povzbuzoval“. 
Dvoutřídní zůstala až do roku 1875, kdy pro třetí třídu byla projanata místnost 
v soukromém domě na náměstí. Tato stará dřevěná budova spolu s farou byla 
6. září 1880 zničena obrovským požárem dnešní Hradní ulice. K této škole pat-
řily přifařené osady Krahulčí, Sněžné, Borová, Bydlo, Dlouhé, Rzy  a Tis. Roku 
1785 odpadla osada Sněžné od farní školy Nového Hrádku výstavbou školy 
vlastní a roku 1821 odpadla taktéž Borová.  

V roce 1886 byl schválen plán na výstavbu nové zděné budovy školy a 14. 
listopadu 1887 v ní započalo vyučování. Dle potřeby byla rozšiřována na 
čtyřtřídní až pětitřídní. Tato budova sloužila až do roku 1989.  

Již dlouhou řadu let bylo před první světovou válkou usilováno o zřízení 
měšťanské školy v Novém Hrádku, ale cíle bylo dosaženo teprve dne 18. září 
1919 a v nově zřízené škole bylo započato s vyučováním. Z nedostatku jiných 
vhodných místností byla škola umístěna nejprve v obecné škole (dnešní MŠ a 
ŠJ) a v roce 1921 bylo přikročeno ke stavbě nové budovy měšťanské školy, která 
byla slavnostně otevřena 7. října 1923. Slavnost začala průvodem od obecné 
školy. Za přítomnosti četných hostí a hojného občanstva místního i z okolí při-
pomněli řečníci před novou školní budovou význam občanské školy pro Nový 
Hrádek a okolní obce, naznačili úsilí a práci, jež byla konána zřízením této ško-
ly (do školy docházeli žáci z Dobřan, Bystrého atd.).  

Léta utíkala a školy zestárly. V 70. letech minulého století se bývalá občan-
ská škola (měšťanská) v této době již základní škola modernizovala, ale přesto 
už nevyhovovala rostoucím požadavkům výuky. Proto bylo přistoupeno k 
přístavbě základní školy, kam se přestěhují žáci ze školy v Hradní ulici (1. - 5. 
ročník). Slavnostní otevření přístavby čtyř učeben, odborných kabinetů a soci-
álního zařízení se konalo 1. září 1989. Nová i stávající budova školy poskytova-
la výuku moderními metodami - odborné učebny s využitím audiovizuální 
techniky.  

Technika však jde dopředu mílovými kroky, stoupají nároky na vzdělanost 
žáků. Proto bylo rozhodnuto využít prostorů podkroví původní školní budovy 
a umístit v nich počítačovou učebnu a další dvě učebny jako náhradu za pro-
story, které využívá školní družina. Nově vzniklé prostory budou uvedeny do 
provozu v prvním čtvrtletí roku 2009. 

Jak půjde ve školství vývoj dál? To je otázka pro budoucí generace.                                                                                                              
                                                           Jiří Hlaváček 
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Loni 22.12.2007 ve 20:00 zahráli trubači na náměstí koledy… 

 
 

 
Krátké zprávy ČČK 
 
Ve dnech 8.-29. října 2008 proběhlo školení předlékařské první pomoci, 
zorganizované místní skupinou ČČK. 
 
 

 
 

U příležitosti svátku sv. Mikuláše byli navštíveni občané z Nového 
Hrádku žijící v Bartoňově domově důchodců v Náchodě, členkami ČČK 
s dárkovými balíčky od SPOZu našeho městyse. 
 

Jana Šotolová 
 



13 

Informace výboru T. J. Sokol Nový Hrádek 
ohledn ě chystané rekonstrukce sokolovny 

 
Všichni občané Nového Hrádku jistě znají neutěšený stav budovy naší soko-
lovny. Protože situace už začíná být neudržitelná, byl v letošním ro-
ce vypracován projekt na rekonstrukci sokolovny firmou Jaroslav Vondřejc, 
projektové ateliery Nové Město n. M.  

Investice je rozdělena z důvodu velké náročnosti na několik částí, jejichž re-
alizace bude rozprostřena do delšího období. Pokud se v plné šíři podaří usku-
tečnit, šlo by o zdaleka největší akci v blízkém regionu financovanou převážně 
z veřejných zdrojů. 

  
První etapa, předpokládaná realizace r. 2009 
- rekonstrukce WC a únikového východu v zadním traktu budovy, čistička 

odpadních vod 
- výměna oken a dveří 
 
Druhá etapa, předpokládaná realizace r. 2009 
- zateplení  
- nové topení na bázi tepelného čerpadla 
  
Další etapy 
- oprava hlavního schodiště a okolí včetně bezbariérového přístupu 
- přebudování prostor kolem jeviště 
- rekonstrukce bytu správce sokolovny 
  
Projekt byl sestaven tak, aby rozpočet nepřesáhl 15 mil. Kč. K 31.10.2008 

byla podána žádost o dotaci ve výši 3 mil. na Ministerstvo mládeže a tělový-
chovy. Tato dotace by měla pokrýt téměř celé náklady na první etapu. Ke spo-
lufinancování této etapy se přihlásilo také zastupitelstvo městyse příslibem 
částky 200 tisíc Kč. 

Vybudování ekologického vytápění na bázi tepelného čerpadla a nutné za-
teplení budovy předpokládáme asi z 80% pokrýt z dotace z Ministerstva život-
ního prostředí. Pomoc se sehnáním zbývajících peněz (řádově se bude jednat 
o více než 1 mil. Kč) přislíbila poslankyně Mgr. Zdeňka Horníková. Žádost bude 
podána k 28.2.2009 tak, abychom byli schopni první dvě etapy zrealizovat v 
příštím roce jako celek. 
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Zda dotace dostaneme, v jaké výši a jak velkou spoluúčast se nám podaří 
někde sehnat, bychom měli vědět přibližně do dubna. Žádnou záruku samo-
zřejmě nemáme, ale kdyby vše dopadlo ideálně, mohli bychom už za rok užívat 
sokolovnu na zcela jiné sportovní a zejména kulturní úrovni. 

Jsme přesvědčeni, že pracujeme pro správnou věc, která pozvedne Nový 
Hrádek jako takový. Byli bychom rádi, kdyby tuto akci vzal za svou každý občan 
našeho městyse. Je jisté, že tuto Vaši podporu budeme v blízké budoucnosti 
potřebovat. A to jak ve formě finanční, neboť určitou část spoluúčasti budeme 
muset zajistit z vlastních zdrojů, tak ve formě brigádnické pomoci - každá takto 
ušetřená koruna bude dobrá. 

  
Za T. J. Sokol Nový Hrádek starosta Jeronym Holý ml. 

 

 

Přespolní běh 27. září 2008  
přebor Župy Podkrkonošské-Jiráskovy 
 

 
V Novém Hrádku v Hradní ulici „u křížku“ se prezentovalo na závod v přespolním 

běhu v sobotu 27. září 2008   66 účastníků ve 13 kategoriích. Nejmladším závodníkem 
byl Bohadlo Vojtěch (2005), nejstarším Martinek Zdeněk (1950), oba z jednoty Nový 
Hrádek. Běhu se účastnili závodníci z jednot Sokola České Skalice, Červeného Kostel-
ce, Dvora Králové, Hronova, Úpice, Rtyně v Podkrkonoší a Nového Hrádku. Trasy 
podle kategorií od 150 do 1980 m byly vedeny v blízkosti hradu Frymburk. Závod 
startoval ředitel závodu Holý Jeroným výstřelem ze startovací pistole.  
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Pořadatelům a hlavně závodníkům přálo krásné slunné počasí, závod v přespolním 

běhu se vydařil. Závodníci a jejich vedoucí si vzájemně fandili. Fandit přišli jak spolu-
občané z Hradní ulice, tak i starosta obce pan Vladimír Říha, který s náčelnicí a cviči-
telkou aerobicu předávali zasloužené medaile, diplomy a drobné dárky. Občerstvení 
zajišťoval pan Jelen  s domečkem „Mňam, mňam“, z termo nádob se vypilo 30 l čaje. 
Rádi jsme se s vámi se všemi v Novém Hrádku sešli. Nashledanou příští podzim a ve 
větším počtu. 

 

 
 

 
Za pořadatele T.J. Sokol Nový Hrádek 

 
náčelnice Martinková Lidmila 
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Hudba léčí 
 

V sobotu 11. října 2008 od 17 hodin zněl místním kostelem úžasný koncert 
Polyfonního sdružení z Nového Města n. Met., řízený Lukášem Jankem. Smyč-
cový orchestr složený z houslí, violy a violloncella, provázený sborovými i sólový-
mi zpěvy přednesl latinskou mši jednoho z originálních a pozoruhodných hudeb-
ních géniů Jana Dismase Zelenky, rodáka z Louňovic pod Blaníkem, Missa 
sanctissimae trinitas. Barokní, 250 let stará hudba, udivila a nadchla všechny, 
kteří si přišli koncert poslechnout. Nerozuměli sice slovům, ale nechali se unášet 
krásnou starou hudbou precizně podanou posluchačům prostřednictvím hudeb-
ních nástrojů a především pěveckými pasážemi, zejména sólovými. Laikovi je až 
nepochopitelné, že se dá něco podobného naučit. Dojetí bylo tak velké, že se po-
sluchačům ani nechtělo po skončení koncertu odcházet.  

Lékaří říkají „ hudba a písně pomáhají z tísně“, a to se v ten sobotní podvečer 
potvrdilo v plné míře. Chce to jen zkusit a na podobný koncert přijít a přesvědčit 
se. Uvidíte, že vám bude lépe na těle i na duši, protože se alespoň na chvíli přene-
sete do jiného, lepšího světa. 

         
         Anna Marková 

 

 
Nově osvětlený kostel sv. Petra a Pavla 
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PROČ DÁVÁM KREV 
 

Chtěl jsem k Vám zde promluvit, 
musím se však omluvit, 
lépe s Vámi sklenku zvednout, 
a ne v práci v noci tvrdnout. 
 
Ale již dost planých vět, 
teď řeknu Vám, proč dávám krev. 
 
V novinách to kdysi stálo, 
že je krve tuze málo, 
já jsem výzvu vyslyšel 
a krev svoji dávat šel. 
 
Komár, tchýně i ten ovád, 
pijí nám krev stále - pořád. 
Od těch krev si pít já nedám 
a transfůzku rychle hledám. 
 
Na příjmu jsou milé ženy, 
až jsem z toho roztřesený, 
vyplňuji dotazník, 
je to samý otazník, 
pan primář je také fešák, 
bundu házím svou na věšák 
a už mažu na prohlídku, 
nemám AIDS, jsem tedy v klídku, 
všeho stálá hladina, 
stále jsem byl hrdina. 

Potom ovšem došlo k tomu, 
náhle se mi chtělo domů, 
tlusté jehly jsem se zalek, 
a šel k zemi jako špalek. 
 
Sestřičky z transfůzní stanice 
nikdy nepodlehnou panice, 
rázem jsem byl pozornosti středem, 
lily do mne kolu s ledem. 
 
Podruhé to bylo dobré, 
ani ruce nemám modré, 
novodobé upírky, 
sály mou krev do sbírky, 
do banky ji dávají, 
svoji radost netají, 
při úrazu, nemoci, 
může lidem pomoci. 
 
Kdo opravdu má lidi rád, 
ten ochoten je krev svou dát! 
 
 

Zdeněk Drašnar 

 
 

Setkání s bezpříspěvkovými dárci krve 
 
Městys Nový Hrádek má asi 750 obyvatel, z toho je 49 dárců krve. Které 

město nebo obec se může pochlubit tak příznivým procentem k počtu 
obyvatel? 

Máme 4 nositele zlaté medaile profesora Jana Janského za 40 bezpří-
spěvkových odběrů, 12 stříbrných za 20 odběrů a 17 bronzových za 10 od-
běrů. Je to asi 68% z celkového počtu dárců již vyznamenaných.  
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Dárce přišli pozdravit jak z místní samosprávy, tak z Oblastního spolku ČČK 
v Náchodě. Pan starosta Vladimír Říha, který je také nositelem zlaté medaile 
prof. Janského za 40 odběrů. Paní Olga Beková – zástupkyně starosty, paní 
Ing. Jaroslava Vlčková – členka Prezidia ČČK v Praze a paní Iva Zelená – ředi-
telka Oblastního spolku v Náchodě. 

 

 
 Starosta Vladimír Říha a Petr Ruffer

   
V Průběhu večera byly předány 2 medaile prof. Jánského. Za 40 odběrů 

obdržel zlatou medaili Stanislav Drašnar a stříbrnou za 20 odběrů Petr Ruffer. 
Všichni hosté poděkovali dárcům a velmi pochvalně se zmínili, že někteří 

mají i své následovníky z členů rodiny jako jsou Hudkovi, Špreňarovi, Říhovi, 
Rufferovi a paní Božena Marková. A takových, kde dávají krev oba manželé, je 
opravdu mnoho.  

Dozvěděli jsme se, že náchodské transfůzní oddělení má registrováno 6000 
dárců, ročně je uskutečněno 4000 až 6000 odběrů. Dvakrát ročně toto zařízení 
organizuje odběry prvodárců, na kterých mu velmi záleží.  

Dárci krve, kteří mají 50 a více odběrů, mohou dostat vyznamenání Kříž 3., 
2. a 1. stupně. Je to hlavně tam, kde se odebírá místo nativní krve plazma ne-
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bo erytrocyty a ostatní složky krve zůstávají dárci. Takové odběry se mohou 
konat častěji a tím se dosahuje dřívějšího vyznamenání. 

Slavnostní průběh večera pozdravil svou básní Zdeněk Drašnar, sám také 
dárce krve. Škoda, že se nemohl zúčastnit osobně a báseň byla pouze inter-
pretována. Měla však takový úspěch, že si ji můžete také přečíst. 

 

 
 
Přála bych každému dárci krve, aby mohl vidět, jaké zázraky jeho krev 

s pacientem udělá. Je to vlastně návrat do života. Nejsou to jen úrazová oddě-
lení, kde se nahrazuje velké krvácení, ale jsou to onkologická oddělení, 
transplantační, kardiologická a všechna další, protože nikde se při dnešní roz-
sáhlosti zákroků bez zdravé lidské krve neobejdou. 

Važme si svých spoluobčanů, kteří dávají nebo dávali krev. Jsou to většinou 
skromní lidé. Když jim děkujete, tak se diví, že je to „přece samozřejmé“. Ale 
ono to samozřejmé není, je to kus hrdinství a velká láska k lidem. 

 
Děkujeme vám, naši milí, ať vám příroda vynahradí váš velký dar.  
 
Děkujeme panu Václavu Vaculíkovi za velmi pěkné fotky. 

Jana Šotolová 
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Fotku z knihy"Textilní průmyslu slovem a obrazem" z r. 1909 zaslala Irena Vlachová 

 
 
 
 
 
 

 

Klidné a pokojné prožití vánočních svátků a mno-
ho filmových zážitků v roce 2009 vám jménem 
zaměstnanců kina přeje  
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Společenská kronika 
Říjen - prosinec 2008 

 

 

Naši nejstarší občané oslavili narozeniny: 

 
Drašnarová Marie 73 let 
Hoffmanová Hedvika 93 let 
Černý Přemysl 83 let 
Bek Bohuslav 83 let 
Šotolová Jana 71 let 
Červinka Josef 87 let 
Beková Marie 73 let 

 

Heřmanová Dagmar 70 let 
Heřman František 74 let 
Rufferová Marie 73 let 
Hánlová Marie 73 let 
Rázlová Ludmila 78 let 
Hažerová Miroslava 84 let 
Beková Jaroslava 71 let 

 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, dostatek životního elánu a optimismu 

a ještě hodně spokojených a šťastných let v našem městysi. 
 
 

 

 

Nový občánek:  
 
Anna Ivana Sabatová 
 
Šťastným rodičům blahopřejeme. 
 
 
 

Zemřel:  
 
Ferdinand Hlaváček 
 

Vzpomínáme... 
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Nejbližší kulturní akce 
24.12.2008 24:00 

Půlnoční mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla, chrámový 
sbor zazpívá Českou mši vánoční od Jana Jakuba Ryby 

26.12.2008 20:00 
Štěpánská taneční zábava v sokolovně,  
hraje Imrwere 

10.1.2009 20:00 
Sokolský ples v sokolovně,  
hraje Koplaho Band  

11.1.2009 14:00? 
Dětský karneval v sokolovně 
 

17.1.2009 20:00 
Myslivecký ples v sokolovně,  
hraje Elastic 

7.2.2009 20:00 
Hasičský ples v sokolovně, 
tradiční ples hasičů 

28.2.2009 20:00 
Školský ples v sokolovně  – tradiční ples Základní  
a Mateřské školy Nový Hrádek 

11.4.2009 20:00 
Velikonoční zábava v sokolovně, 
pořádají Hasiči 

 
 
Kácení náletů-Frymburk ožil 
O víkendu (20.9. - 21.9.2008, pozn. redakce) proběhlo slíbené a plánované kácení 
náletových dřevin v areálu hradu. Sešli se členové Společnosti ochránců pamá-
tek ve východních Čechách, Sdružení pro záchranu hradu Kumburku,o.s., Spol-
ku hradu Jenčov, pan starosta Nového Hrádku a jedna místní obyvatelka. Cel-
kem 14 "dřevorubců" se pralo s vegetací v hradě, na obvodovém zdivu i na věži. 
Akce, jak doufáme, splnila účel a rozhodně nebyla poslední. Frymburk za tu 
námahu stojí. 

22.9.2008 09:27, Markéta Maierová 
 
 

FRYMBURK bude jednou přístupný! 
Tak jak psala Markéta, vše se povedlo. Ihned po brigádě kontaktujeme majitele 
a dupeme do toho dál. Nesmí to zkrátka usnout!!! Kdo se chce přidat, ať se 
přihlásí na mém mailu: bary72@seznam.cz. Naše Společnost ochránců pamá-
tek vých. Čech uvítá další zájemce (nejen) o tento unikátní hrad. 
 

26.9.2008 22:13, bary72 
http://www.hrady.cz/?OID=142 
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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 

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

• Nevyžádané příspěvky se nevracejí 

• Tisk: Daniel Wolf, Vrchoviny, náklad: 150 výtisků. Číslo vyšlo 18.12.2008 
• Příští číslo vyjde pravděpodobně v březnu 2009, uzávěrka bude 10.3.2009 
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KINO NOVÝ HRÁDEK             LEDEN 2009 
STŘEDA  7.   MUZIKÁL ZE ST ŘEDNÍ 3: MATURITNÍ RO ČNÍK 
v 17,30 hod.    Jsou mladí, krásní a bezstarostní. Film plný písniček a tanečních   

vystoupení nejen pro mladé. 
Vstupné: 50,- Kč                                                         Mládeži  přístupný 

STŘEDA 14.  Tropická bouře 
v 18,30 hod.  Nejzářivější hvězdy filmu se sešly na natáčení, na které jen tak neza- 
 pomenou. Američané v něm konečně vyhrají válku ve Vietnamu. 
Tropická bouře slibuje mimořádný zážitek pro fanoušky všech forem humoru. 
V hlavní roli Ben Stiller 
Vstupné: 50 Kč                                                   Mládeži do 12 let nevhodný 

STŘEDA 21.    Anglické jahody 
v 18,30 hod.   Ruský zběh a rok 1968 v Davli u Prahy. Anglické jahody mají svůj 

půvab, vtip a obrovský výpovědní potenciál. 
V hlavní roli: Ivan Lupták. Viktor Preis, Nina Divíšková a další.  
Vstupné: 60,- Kč                                                Mládeži do 12 let nevhodný 

STŘEDA 28.    SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH 
v 18,30 hod.   Profesora Kardu, Vikiho Cabadaje a Mariku Kardovou  svedla do- 
 hromady náhoda a oni se rozhodli zavzpomínat na staré časy a svolali 
proto celou starou partu na tutéž horskou chatu po 25 letech. 
Hrají: Michal Suchánek, Jan Antonín Duchoslav, Veronika Jeníková a další.  
Vstupné: 60,- Kč                                                    Mládeži do 10 let nevhodný 

ČTVRTEK 29.  M Á J  
v 10,00 hod. Výpravný historický film F.A.Brabce vznikl na motivy stejnojmenné 

básně Karla Hynka Máchy. Film zaujme především silným příběhem,  
skvělými hereckými výkony – Matěj Stropnický, Kryštof Hádek. Film uvádíme v tento 
nezvyklý čas pro školu, ale i ostatní návštěvníci jsou vítáni. 
Vstupné: 40,- Kč                                                    Mládeži do 10 let nevhodný 

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.    
      

Připravujeme:   Hlídač č.47, Kdopak by se vlka bál, Sobík Niko, Peklo 
s princeznou, Líbáš jako Bůh, Ocas ještěrky 
 
Do kina Vás zve i Náchodský SWING. Změna programu vyhrazena! 


