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Hrádouská vařečka 
 
Tomu, kdo trpí stresem, 
nebo má rád toulky lesem 
či stále říká „nestíhám“, 
tomu dobrou radu dám: 
V půlce května navštiv Nový Hrádek, 
u sokolovny vyzvedni si plánek, 
pak šlapej podle značení, 
Tvé tělo to ocení! 
 
Krahulčí a Kozí hřbety, 
starosti ven z hlavy letí, 
pěkně spolu v rozhovoru 
zdoláme i Lysou horu. 
Na vrcholu Šibeníku, 
tam přírodě vzdáme díků. 
Je to až dojemné, 
jak okolí je malebné.  
 
Stromy kvetou, krásně voní, 
zajíci se v trávě honí, 
veverka nám mává z vršku, 
přežijeme i jarní spršku. 
Chaloupky a Frymburk hrad, 
každý se sem vrací rád. 
 
Když na kontrolu dorazíš, 
svůj hlad hravě porazíš, 
vajíčko a chleba k tomu, 
vůbec se Ti nechce domů. 
Pořadatelé jsou milí, 
správně nasměrují Tě k cíli. 
A po zdolání posledního kopečku 
dostaneš Hrádouskou vařečku! 
 
PS: 
Ti, kdo letos nebyli, 
velice moc chybili. 
Za rok zvedněte své zadečky, 
ať dostanete také vařečky! 
 

Zdeněk Drašnar 
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Před posledním zvoněním 
 

Ještě nedávno bychom v lesních úžlabinách našli poslední zbytky sněhu, 
ale hloučky dětí s tlumoky na zádech nás neklamně opět upozorňují, že je zde 
doba školních výletů a v ovzduší je cítit blížící se letní prázdniny. Červen je pro 
školní děti (ale i pro jejich rodiče) dobou zvláštního napjatého očekávání. Blíží 
se totiž finále celoročního úsilí o co nejlepší výsledky ve škole (i když u někte-
rých jedinců jen úsilí o přežití dalšího roku povinné školní docházky). Vrcholí 
však také úsilí všech pedagogických pracovníků školy. Červen – to je pro ně 
doba „žní“, zjišťují, co a kolik nového se toho jejich přičiněním v těch žákov-
ských hlavách urodilo. Závěrečné vysvědčení není jen zhodnocením práce žáků 
v příslušném školním roce, ale je i určitým obrázkem úspěšnosti pedagogického 
působení učitelů a vychovatelů. 

 

 
 
V průběhu školního roku se všichni učitelé snažili, aby přiblížili učební 

látku dětem tou nejpřístupnější a nejzajímavější formou. S velkým zájmem se 
děti zapojily do několika projektů, které pro ně učitelky připravily. Projektové 
dny Velikonoce a Cesta zeměmi světa se setkaly s dobrým ohlasem i u rodičov-
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ské veřejnosti. Děti se tak zajímavým způsobem seznámily se zeměpisem, ná-
rodním koloritem a zvyky několika zemí světa a co je hlavní, do přípravy se 
zapojily aktivně všechny děti dané třídy či skupiny.  

I letos se děti účastnily s větším či menším úspěchem okresních soutěží – 
olympiády v českém jazyce (A. Rázlová, O. Chrenko), v matematické soutěži 
(J. Effenberk, V. Kávová, N. Siegelová), v německém jazyce (3. místo S. Mi-
rošničenková). Radost nám udělala D. Langrová svým umístěním v krajském 
kole recitační soutěže a též A. Sobotková svým zpěvem v soutěži „Jaroměřský 
slavík“. V soutěži Hlídek mladých zdravotníků se sice našim zástupcům nepo-
dařilo obhájit prvenství v obou kategoriích z loňského roku, ale i tak reprezen-
tovali školu velmi dobře (I. stupeň - 5. místo, II. stupeň - 7. místo). 

Naše školní družina byla letos organizátorkou oblastního lehkoatletického 
turnaje školních družin v Novém městě nad Metují. Naše děti obsadily hned 
několik prvních míst v různých disciplínách. Nejúspěšnějším reprezentantem 
naší družiny byl J. Dvořák (4. tř.). 

I v naší škole proběhla anketa o Největšího Čecha a mohu říci, že děti 
hlasovaly moudře, nenechaly se ovlivnit různými módními hvězdičkami. Na 
nejpřednějších místech se umístili Karel IV., B. Němcová, J. A. Komenský. 

Obnovuje se a doplňuje technické vybavení školy. Učitelé mají 
k dispozici počítače, kopírovací stroje, skenery. Videosoupravy jsou nainstalo-
vány v každé třídě. Pro děti jsou v několika třídách k dispozici počítače. Ve 
větší míře je využívána počítačová učebna, kde mají děti možnost připojit se na 
internet. Bohužel počítačový park je většinou zastaralý a jeho obnova naráží na 
nedostatek finančních prostředků. 

Naše děti obstály dobře v rozmisťovacím řízení na střední školy. Pět žáků 
9. třídy a dva žáci z 5. třídy složili úspěšně zkoušky na gymnázia v Dobrušce a 
v Náchodě, další se dostali hned v prvním kole na zvolené střední školy a obo-
ry. 

Bohužel, v poslední době nás trápí malý počet dětí na 1. stupni. Úbytek 
žáků způsobený přirozeným odchodem na střední školy již po několik let není 
nahrazován zápisem žáků do prvního ročníku. Celkem letos odchází na střední 
školy 19 žáků, ale do 1. ročníku nastoupí jen 15 prvňáčků. I přes malý počet 
žáků na I. stupni, ponecháváme zatím výuku v samostatných ročnících, tedy 
v pěti třídách I. stupně. 

Připravuje se větší adaptace školní budovy. Zatím se realizovala nema-
lým nákladem první část – generální úprava chlapeckých WC tak, aby vyhovo-
valy současným hygienickým normám. 

V příštích několika letech čekají školství zásadní změny. Bude se měnit 
podstatně náplň i způsob výuky v jednotlivých školách. Jak se tyto změny 
osvědčí, ukáže teprve budoucnost… 
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Na závěr svého působení na hrádovské škole bych chtěl poděkovat v prvé 
řadě všem zaměstnancům školy, kteří vytvořili vpravdě kolegiální pracovní 
prostředí. Hladký běh školy by samozřejmě nebyl možný bez vstřícné spoluprá-
ce s Obcí Nový Hrádek.  

Děkuji zvláště rodičovské veřejnosti a všem ostatním za podporu naší 
školy a věřím, že i v budoucnosti si zachová „hrádouská škola“ přízeň nejen 
rodičovské, ale široké veřejnosti tak, aby se mohla stát vzdělanostním i kultur-
ním centrem obce. 

 
Mgr. Rudolf Kratochvil 

                                                                                                           
 

 
 

Přiznání k dani z nemovitosti 
 
Od 1.1.2005 došlo ke změně v podávání přiznání k dani z nemovitosti 
z pozemků, které do 31.12.2004 byly v pronájmu u některé ze zemědělských 
organizací – v našem případě Agro s.r.o. Jizbice, Slavonia a. s. Slavoňov, pří-
padně Zemědělské družstvo Bohuslavice. Od 1.1.2005 musí  podat  přiznání 
k dani z nemovitosti vlastník těchto  pozemků, ne nájemce. Proto bylo třeba, 
aby každý vlastník podal daňové přiznání, případně dílčí daňové přiznání do 
30.4.2005. Splnili jste všichni svoji povinnost? V případě, že ne, máte možnost 
ještě od měsíce července  do konce roku 2005 podat dodatečné daňové přiznání. 
Bližší informace můžete získat na Obecním úřadě v Novém Hrádku.   
 

Marie Marková 
 
 

 
 
 

Odpady, odpady a zase odpady – nyní ale novinka. 
N á p o j o v é    k a r t o n y ! 

 
Obec Nový Hrádek neustále hledá nové možnosti v třídění odpadů. Nyní mo-
hou občané   ze směsného odpadu vytřídit tzv. nápojové kartony – krabice od 
mléka, džusů, vína a podobně. Tyto krabice lze odkládat do modrých pytlů, 
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které obdržíte zdarma na obecním úřadě (jsou stejné jako na PET lahve), ale je 
nutné třídit každý odpad zvlášť (kartony a PET). Pouze bychom Vás chtěli po-
prosit, abyste kartony před sešlápnutím vypláchli, aby nezapáchaly. Svoz toho-
to odpadu bude současně se svozem PET lahví. Lze je odkládat i do menších 
plastových pytlů a ty pak v době svozu PET lahví přinést. 
Naše obec je průkopníkem v odděleném sběru nápojových kartonů. Ačkoliv 
firma EKO-KOM, a.s. odměňuje obce za sběr tohoto druhu odpadu zvláštní 
sazbou, doposud jsou pouze ojedinělé obce, které tento sběr organizují. Naší 
snaze vyšla vstříc firma Scheele Bohemia z Broumova, která od nás odebírá 
vytříděné PET lahve. Jiná firma nebyla ochotna tento vytříděný odpad odvážet. 
Doufáme, že bude spokojenost na obou stranách – občanům se sníží objem 
odpadu v popelnicích (budou jich mít méně) a obec bude kladně hodnocena za 
vytříděné složky z komunálního odpadu.  
Děkujeme všem občanům za ochotu třídit odpad, který lze dále zpracovat a tím  
pomáhají šetřit životní prostředí pro budoucí generace. 

                                                                                       Zpracovala: Špreňarová 

 
 
 

 
 
 
Krátce...        
 
• 8. března na mimořádném setkání prezidentů 

Václava Klause a George W. Bushe v Bruselu 
předal Václav Klaus americkému prezidentovi 
knihu „Cesta k demokracii“, ve které popisuje 
sled událostí v uplynulých letech v naší zemi. 

• 26. března místní hasiči v sokolovně uspořádali 
Pomlázkovou zábavu. 

• 29. března, v úterý po Velikonocích, byly ská-
ceny 2 staré lípy. Obě byly značně poškozené. 
Lípa u „Lepšů“ v rohu náměstí byla prasklá a 
lípa u věže kostela byla uvnitř shnilá a dutá. 
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• 2. dubna před očima celého světa zemřel ve věku 85 let po 26 letech půso-
bení v roli Svatého Otce osvícený a mimořádně lidský papež  polského pů-
vodu Jan Pavel II. 8. duben – den jeho pohřbu  - byl vyhlášen světovým 
dnem smutku. Pohřbu se zúčastnily asi 3 miliony lidí v čele se 70 státníky 
z celého světa.  

 

 
 
• 18. dubna byl na konkláve 115 kardinálů z 52 zemí v Sixtinské kapli ve 

Vatikánu zvolen nový v pořadí 265. papež německého původu  Josef Rat-
zinger. Přijal jméno Benedikt XVI. 

• 25. dubna po 10 měsíční vládní krizi podal Stanislav Gross demisi a novým 
premiérem jmenoval prezident republiky Jiřího Paroubka. 

• 26. dubna provedli místní hasiči každoroční sběr železného šrotu. 
• 29. dubna se konala v sokolovně Taneční zábava s hudbou Hektor. 
• 30. dubna se za mimořádně příznivého počasí „pálily čarodějnice“. Na 

Šibeníku se sešlo a pobylo hodně zájemců. Kromě pěkného výhledu do kra-
je si mohli dopřát i občerstvení, které nabízela fy Jelen. 

• 2. května zhodnotili na valné hromadě sokolové uplynulé období a podě-
kovali všem, kteří jejich činnost podporují a podle možnosti jim pomáhají. 
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• 6. května se v kině uskutečnila zajímavá přednáška Pavla Ježka  
s promítáním diapozitivů o pobytu a cestování po Iránu. Humanitární or-
ganizace Člověk v tísni ho vyslala na pomoc postiženým po zemětřesení 
v městě Bam, při kterém v prosinci 2003 zahynulo 30 tisíc lidí. 

• 6. a 7. května byla možnost odevzdat v kině věci na Pomoc potřebným. 
• 8. května celá Evropa vzpomněla  50. výročí konce 2. světové války. Byly 

prováděny simulace některých bojů . Mnohým akcím přihlíželi dosud žijící 
veteráni. 

• 14. května se konal 23. ročník pochodu Hrádouská vařečka. Počet účast-
níků přesáhl počet 650 a byl překonán i loňský rekord. 

• 15. května na MS v ledním hokeji ve Vídni vybojovalo naše mužstvo zlaté 
medaile, když ve finále porazilo Kanadu 3:0. 

• 18. května zemřela ve věku 83 let herecká legenda Stela Zázvorková. Byla 
velmi aktivní a pracovala do konce svého života. 

• 21. května byla započata rekonstrukce elektroinstalace v místním koste-
le. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ch. Dickens : Kdo ulehčuje břímě druhému, nikdy není zbytečný. 

A. M. 
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Výměna řidičských průkazů 
 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila pozměňovací návrh Senátu, který se 
týká lhůt pro povinné výměny řidičských průkazů. 
Výměna řidičských průkazů je časově rozložena do termínů uvedených v tabulce: 
 
 
Řidičský průkaz vydáván od - do Povinná výměna 

do: 
01. 07. 1964 - 31. 12. 1986 31. 12. 2007 
01. 01. 1987 - 31. 12. 1991 31. 12. 2007 
01. 01. 1992 - 31. 12. 1993 31. 12. 2007 
01. 01. 1994 - 31. 12  1996 31. 12. 2010 
01. 01. 1997 - 31. 12. 2000 31. 12. 2010 
01. 01. 2001 - 30. 04. 2004 31. 12. 2013 
 
Výměna řidičských průkazů není zpoplatněna, protože se jedná o povinnou výměnu ze 
zákona. 

MěÚ - registr řidičů 
 
  

 
  
  
VV  ÝÝ  MM  ĚĚ  NN  AA      OO  BB  ČČ  AA  NN  SS  KK  ÝÝ  CC  HH      PP  RR  ŮŮ  KKAA  ZZ  ŮŮ  
 
Upozorňujeme všechny občany, kteří dosud mají občanský průkaz typu 
„knížka“, že jejich platnost končí dne 31.12.2005, i když je v nich vyznače-
na platnost bez omezení.  
 
Jedná se většinou o starší občany, Vaše rodiče nebo prarodiče. Prosíme Vás, 
podívejte se jaký mají občanský průkaz, zda se výměna netýká právě jich. Žá-
dosti o bezplatnou výměnu osobního dokladu můžete podat  na zdejším obec-
ním úřadě. 
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Výměna se týká i občanských průkazů typu karta s platností bez omezení, 
pokud byly vydány do konce roku 1994. I jejich platnost  končí 31.12.2005. 
Vydání nového průkazu trvá 1 měsíc, proto je třeba si o výměnu zažádat nej-
později v listopadu 2005, abyste k 1.1.2006 měli platný osobní doklad. 
Postupně dojde k výměně všech průkazů, které neobsahují strojově čitelné úda-
je. 
Termíny pro jejich výměnu se odvíjí od data jejich vydání.  
Průkazy vydané do konce roku 1994 – končí 2005  
vydané v roce 1995 – 1996 – končí 2006 
vydané v roce 1997 – 1998 – končí 2008. 
 
Výměna se týká také osob, které překročily věkovou hranici padesáti let a plat-
nost jejich průkazu není časově omezena. 
 
Občanské průkazy typu zelená karta již obsahují strojem čitelné údaje. 
 
Pokud si nejste jisti platností svého osobního dokladu, přijďte se poradit.  
 
                                                                                      Obecní úřad Nový Hrádek 
                                                                                                    matrika                   
 
 
 

 
 
 

Minuty pro život 
 
V letošním školním roce získala místní škola novou resuscitační figuru „Andu-
lu“. Zaplatil ji z mimořádné dotace, o kterou požádal místní spolek Červeného 
kříže, obecní úřad. Tento fantom bude sloužit další řadu let k výuce první po-
moci, případně k jinému použití v učebním procesu. Občané Nového Hrádku 
budou moci shlédnout práci svých dětí s touto pomůckou pod vedením paní 
učitelky Marcely Havrdové, v druhé polovině září pod názvem „Minuty pro 
život“. Bude to na oslavu Mezinárodního dne 1. pomoci. 
 

Jana Šotolová 
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TIP NA LÉTO 
 
 Blíží se léto, čas prázdnin a dovolených, mnozí z nás se chystají do zahra-
ničí, nebo plánují pobyt v některém z tuzemských rekreačních středisek. Pro ty, 
kteří se z jakýchkoli důvodů nikam nechystají, a přesto by rádi strávili prima dovo-
lenou, mohu z vlastní zkušenosti doporučit následující tip. 
 Již dlouho jsme si s rodinou říkali, že by nebylo špatné lépe poznat naše 
krásné Orlické hory. V rámci svého rozhodnutí jsme velice uvítali vznik projektu – 
Vandrování po Kačenčině pohádkové říši. V dostatečném předstihu před termínem 
dovolené jsme si zakoupili Vandrovní knížky s návodem a se seznamem razítkova-
cích a kolkovacích míst. (Vandrovní knížka stojí 60,- Kč a může si ji zakoupit buď 
každý člen rodiny zvlášť, nebo rodina jednu dohromady.) Na základě seznamu 
razítkovacích a kolkovacích míst byl naší rodinou po večerech vypracován podrob-
ný rozpis trasy s předpokládaným počtem ujetých kilometrů na každý den. Dále 
jsme si vypsali zajímavosti, které stojí za to zhlédnout (betlém, muzea, galerie, 
opevnění atd.). V neposlední řadě jsme si zamluvili přenocování na vybraných 
místech našeho vandrování. 
 Nastal den D, hodina H. Za ranního kuropění jsme odhodlaně šlápli do 
pedálů. Za prvním razítkem jsme nemuseli moc daleko. Frymbulína nám do Van-
drovní knížky natiskli doma na Novém Hrádku v prodejně potravin pana Grima. 
Zároveň jsme si zde zakoupili sušenky a pití na cestu a k razítku nám přibyl i první 
kolek. A pak jsme již polykali kilometry a obdivovali některá nám dosud neznámá 
místa Orlických hor. Část trasy (Orlické Záhoří – Bartošovice) vedla i Polskem.  
 
Pro větší názornost a představu o trase předkládám následující tabulku. 
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VANDROVÁNÍ PO KAČENČINĚ POHÁDKOVÉ ŘÍŠI  

14.7.-17.7.2003  
  

obec plánované km skutečné km  
pondělí 14.7.      
NOVÝ HRÁDEK 0 0  
OLEŠNICE V O.H. 7 8  
SEDLOŇOV 11 12,6  
DEŠTNÉ V O.H. 17 19,5  
ZDOBNICE 26 30,4  
ŘÍČKY 33 39,6  
ORLICKÉ ZÁHOŘÍ 46 54,6  
úterý 15.7.      
ORLICKÉ ZÁHOŘÍ 0 0  
BARTOŠOVICE  16 27,4  
ROKYTNICE 26 37,7  
PĚČÍN 31 44  
SLATINA 39 55,4  
JAVORNICE 52 61,5  
středa 16.7.      
JAVORNICE 0 0  
LIBERK 10 14,6  
LUKAVICE 18 22,8  
OSEČNICE 31 32,2  
DOBRÉ 36 36,9  
PODBŘEZÍ 44 42,6  
DEŠTNÉ V O.H. 59 61,6  
čtvrtek 17.7.      
DEŠTNÉ V O.H. 0 0  
KOUNOV 10 9,5  
BAČETÍN 13 12,6  
VAL 18 18,6  
CHLÍSTOV 20 20  
OHNIŠOV 27 25  
BOHDAŠÍN 30 27,8  
JANOV 32 30,9  
BYSTRÉ 34 32,6  
SNĚŽNÉ 40 36,6  
NOVÝ HRÁDEK 47 41,6  
CELKEM 204 km 219,3 km  
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Na dokreslení celého putování několik zápisů z našeho Palubního deníku: 
 
Co jsme zažili: 
- vražedné stoupání z Říček na Mezivrší 
- setkání s českým koněm 
- setkání s polskou krávou 
- setkání s plazící se zmijí u Říček 
- koupel v chladivé Divoké Orlici pod Zemskou bránou 
- vypečení s ubytováním v Javornici (havárie vody), naštěstí nás ubytovala 

strašně hodná paní v bývalé hospodě poblíž Javornice 
- setkání s milými horaly, kteří nám v případě zbloudění ochotně poradili 
- velice dobrý oběd v hostinci na Skalce (velice těžce se ale potom šlapalo) 
- občasné, až dobrodružné hledání razítkovacích míst (je až s podivem, že jsme 

nakonec získali všechna razítka) 
 
Co jsme viděli: 
- Utzův mechanický betlém v Olešnici v O.h. 
- poutavou expozici Muzea zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v O.h. 
- pomník v Orlickém Záhoří, který připomíná, že roku 1779 zde Josef II vlastno-

ručně kosil oves 
- mohutnou dělostřeleckou tvrz Hanička nad Rokytnicí v O.h. 
- další objekty pevnostní linie, která byla vybudována na ochranu Českosloven-

ského státu v letech 1936-39 
- galerii ve Slatině nad Zdobnicí s díly umělců, kteří ve zdejším kraji tvořili 

(Slavíček, Holý, Krčmář, Trampota, Sedláček atd.) 
- památník Marie a Vojtěcha Sedláčkových v Javornici se stálou výstavou obra-

zů národního umělce V. Sedláčka 
- opravdu unikátní dřevěný kostel Sv. Petra a Pavla v Liberku 
- jedinečný starý židovský hřbitov v Podbřezí 
- veliké množství krásných chaloupek, kostelíků, kapliček a nepopsatelné pří-

rodní scenérie 
- mnoho míst, kde dávají lišky dobrou noc 
 

V době, kdy jsme podnikli svoji expedici, nebyly do projektu zapojeny ob-
ce Česká Čermná, Borová a Dobřany, ale není problém je do případného rozpisu 
trasy zahrnout. Kromě velikých zážitků, jsme si za nasbírané kolky (možno je zís-
kávat i za nákupy u p. Grima, Na Kovárně a v prodejně DELMO) v Informačním 
centru v Novém Městě nad Metují vyzvedli krásnou knížku Josefa Lukáška - Po-
hádky z Orlických hor. V současné době je vandrování zpestřeno tím, že na každém 
razítkovacím místě lze při zapojení do hry získat list s popisem pohádkového pat-
rona příslušné obce, poté na některém z kontaktních míst si vandrovník může vy-
zvednout desky a vznikne mu tak originální pohádková knížka s 29 příběhy. Puto-
vat po Kačenčině pohádkové říši lze i formou jednotlivých výletů. Perfektní je, že 
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od 12.6.2005 bude jezdit cyklobus z Náchoda přes Nový Hrádek a Olešnici v O.h. 
na Šerlich. Toto spojení může případným vandrovníkům velice zpříjemnit život. 
 
 Tak, to by bylo vše, co jsem vám chtěl říci. 
 

Zdeněk Drašnar 
 
 
 

  

Domov sv. Josefa, středisko Oblastní charity 
Červený Kostelec 

hledá zájemce o celoroční či přechodné bydlení v chráněných by-
tech v Žirči u Dvora Králové n.L. Nabízíme možnost dvouměsíčního 
zkušebního ubytování.  

Jedná se o nově zrekonstruované bezbariérové byty 1+1 a 2+1 s ošet-
řovatelskou asistencí v rozsahu čtyř hodin denně pro jeden byt. U domu 
je užitková zahrada s prostorným skleníkem a v sousedství je rozlehlý  
park. 

 
Zájemcem může být senior či senioři starající se o nemocného s dia-

gnózou roztroušená skleróza  či některým jiným tělesným postižením. 
 
Bližší informace Vám rád poskytne vedoucího projektu V.Plašil tel: 

499628539, plasil@zirec.hospic.cz 
 
nebo vedoucí Domova sv.Josefa, Mgr.L.Holub, tel: 499628502; mo-

bil 777736054, holub@zirec.hospic.cz 
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Procházka Novým Hrádkem 
 

...pokračování  minulého čísla 
 

 
 
Všechny ulice byly tenkráte prašné, ale nejkrásnější ulicí po mnoho let 
byla Podfara (dnes ulice Hradní – pozn. redakce). Tam se majitelé přímo 
předháněli, aby měli domky co nejupravenější. Celou ulici uzavírala ma-
lovaná dřevěná vila paní Mimrové. Tudy vedla nejčastější krátká nedělní 
procházka ke zřícenině hradu Frymburk. Při ní se mohla pochlubit hlava 
rodiny znalostí, že hrad Frymburk byl z celé řady strážných hradů, které 
se stavěly v příhraničních horách a lesích na obranu království proti ná-
jezdům nepřátel. Byl dobit a vypálen ve 12. století Švédy. V dětech měl 
určitě každý táta vděčné posluchače a celou cestu domů nestačil odpoví-
dat na zvědavé otázky, jak se to tenkrát vlastně válčilo... 
Nejhezčí pohled na Hrádek, v kteroukoli roční dobu, byl od javůrku. 
Někdo tam postavil lavičku, asi tam často pobýval a bolely jej nohy. 
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V zimě při soumraku, když se rozsvěcela okna a svítilo pouliční osvětle-
ní, to bylo jako v Betlémě. Protože většina domků byla roubených a pří-
zemních., větší stavby byly jen kolem náměstí a sem tam jedna nebo dvě 
v přilehlých ulicích.  
Na jaře, v létě a časném podzimu se Hrádek utápěl v zeleni. Vždycky 
bylo na co se od javůrku dívat. Za jasných dnů bylo vidět daleko do kra-
je. Myslím si, že každý musel od javůrku odcházet s přesvědčením, v jak 
krásném místě Čech žije. 
 
...pokračování příště... 

Jana Šotolová 
 
 

 
 

 
Společenská kronika 

duben - červen 2005 
 
 
 
 
 

Naši nejstarší občané oslavili narozeniny: 
 

Štěpán Cyril A. Kopeckého 145 75 let 
Grim Antonín Bukovecká 202 70 let 
Hánl Bohuslav Náchodská 54 70 let 
Říhová Marie Hradní 96 84 let 
Menyheiová Anna Klainova 279 84 let 
Balcarová Blažena Mikulášův kopec 268 76 let 
Červený Jiří A. Kopeckého 45 79 let 
Světlíková Maruše Hradní 97 79 let 
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Fáberová Jaroslava Rzy 14 82 let 
Drašnar Josef Náměstí 5 79 let 
Šmída Jaroslav Hradní 92 82 let 
Ptáčková Miloslava Doly 172 89 let 
Kopecká Božena A. Kopeckého 143 87 let 
Klamta Jiří Dlouhé 28 79 let 
Zeunerová Anna Dlouhé 21 75 let 
Hlaváček Ferdinand Náměstí 7 81 let 
Bareš Josef Mikulášův kopec 206 82 let 
Drašnar Zdeněk Rokolská 269 75 let 

 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, dostatek životního elánu a optimismu 

a ještě hodně spokojených a šťastných let v naší obci. 
 
 
 

 

Noví občánci:  
 
Karolína Beranová 
Aneta Komůrková 
Tereza Nosková 
Adam Hrnčíř 
Jakub Tölg 
Vojtěch Bohadlo 
Nikola Šrůtková 
  

Šťastným rodičům blahopřejeme. 
 
 

 
Zlatou svatbu oslavili: 

 
Josef a Marie Hánlovi 

 
Manželům přejeme hodně štěstí, zdraví, poho-

dy a splnění všech přání. 
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Frymburské ozvěny 
 

čtvrtletní zpravodaj obce 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, Ing. Pavel Sobotka, Petra Přibylová,  
Lidmila Martinková, Jana Šotolová, Ing. Jana Šinkorová, 

• příspěvky zasílejte na mail: jirka.hla@tiscali.cz 
• Nevyžádané příspěvky se nevracejí 

• Příští číslo vyjde pravděpodobně v září 2005 
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KINO Nový Hrádek 
 

červenec 2005 
 

sobota 2.7. 
19:30 hod. KOUSEK NEBE 

Nový český film. Není na světě místo, kde by nás ne-
mohla potkat láska. 
Hrají: T. Pauhofová, J. Doubrava, P.Forman, K. Zima, 
Z.Stivívínová, O.Vetchý, P.Zedníček, P.Landovský, 
V.Javorský, J.Somr a jiní. 
Režie : Petr Nikolaev 
 
Vstupné 40,- Kč    Mládeži přístupný 

sobota 16.7. 
19:30 hod. SAMETOVÍ  VRAZI 

…stáhnou Vás s sebou… Nový český film. Hrají: M. 
Dlouhý, J.Dolanský , R.Krajčo, A. Veselá, L.Benešová, 
D.Urban, P.Řezníček, L.Veselý, J.Vondráček,D.Šklubal, 
P.Motloch, Z.Kocúriková a jiní  
Scénář a režie: Jiří Svoboda 
 
Vstupné 40,- Kč   Mládeži   nepřístupný 

sobota 30.7. 
19:30 hodin 

HITCH: LÉK PRO MODERNÍHO 
MUŽE 
Chcete se seznámit? Zeptejte se mě. Romantická kome-
die USA s titulky. V hlavní roli Will Smith, Eva Mendez, 
Kevin James, A.Valleta, R.Lee a jiní. 
 
Vstupné  40,- Kč   Mládeži přístupný 

V srpnu uvedeme: 

STAR WARS: EPIZODA  III – POMSTA SITHŮ 
JEHO FOTR, TO JE LOTR 

 
V ceně vstupného na jednotlivá představení je připočítán příplatek 1,- Kč dle zákona ČNR č. 241/82 Sb. 

http://www.novy-hradek.cz/kino.htm                             
www.freewap.cz/wap/novy-hradek 


