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VVáážžeenníí  ssppoolluuoobbččaannéé,,  cchhaattaařřii,,  cchhaalluuppáářřii,,  vvššiicchhnnii  ppřřáátteelléé  NNoovvééhhoo  HHrrááddkkuu..  
PPřřeejjii  VVáámm  kkrráássnnéé  aa  ppoožžeehhnnaannéé  vváánnooččnníí  ssvvááttkkyy  pprroožžiittéé  vv  kkrruuhhuu  ssvvýýcchh  nneejj--
bblliižžššíícchh  aa  ddoo  ddaallššííhhoo  rrookkuu  hhooddnněě  zzddrraavvíí,,  ššttěěssttíí  aa  oossoobbnníí  ppoohhooddyy..  

  
  

VVllaaddiimmíírr  ŘŘííhhaa,,  ssttaarroossttaa 
 
 

PŘÁNÍ 
 

Kupa sněhu v listopadu, 
jo to nemá žádnou vadu, 

kéž by to tak vydrželo 
a na vánoce chumelilo. 
Lepší lyže vytáhnout, 

než na blátě se natáhnout. 
Každému je dobře známo, 
že loni bylo sněhu málo, 
předloni zas hrozně moc 

sypalo se den a noc. 
A tak letos budeme si přát, 

ať je sněhu akorát! 
 
 

Zdeněk Drašnar 
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Dny evropského dědictví - také na Novém Hrádku 
 
V rámci akce “DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ“, která probíhala  v sobotu 
dne 8. září 2007 v době od 10.00 do 17.00 hodin, se konala návštěva památek 
také u nás na Novém Hrádku. Akci pořádalo město Nové Město nad Metují. K 
nám jezdily autobusy s účastníky a byla jim umožněna prohlídka kostela, 
kapličky sv. Jana Nepomuckého a v budově kina pro ně byla připravena 
výstavka historických obrazů, pohledů a fotografií. Historické dokumenty byly 
doplněny výstavkou albumů fotografií a kronik z doby novější. Po celý den 
nabízel účastníkům své služby s občerstvením pan Jelen. S přípravou výstavky 
v kině ochotně pomohl pan Milan Chára a zajistil po celou sobotu dozor 
v prostoru kina. Počasí návštěvníkům Nového Hrádku sice nepřálo, ale přesto 
jich přišlo opravdu hodně.  
Bylo pěkné poslouchat slova chvály na to, jak je kostel udržovaný a hlavně 
nikdo nechtěl věřit, že květinovou výzdobu nedělal profesionální aranžér. 
Všichni byli převědčeni, že je výzdoba zhotovena jen pro tuto akci. Návštěvníci 
nemohli pochopit, že se takto zdobí kostel každý týden a že to je práce mladých 
děvčat.  
 
Vám všem, kteří se  podílíte na pěkném vzhledu i stavu kostela, patří upřímné 
poděkování.   

Vladimír Říha, starosta 

 
 
Žádost o pochopení a spolupráci. 
 

Zimní období  je opět tady a nastaly zase problémy. Zaparkovaná osobní 
auta na místních komunikacích opět brání pluhování. Opravdu není možné, aby 
se vyhrnování sněhu provádělo na několikrát a traktor se stále vracel na místa, 
kde již jednou byl a znovu se snažil vyhrnout místo, odkud řidič se 
zaparkovaným autem již náhodou odjel. Je třeba si uvědomit, že každé vracení 
se na již jednou projetou komunikaci stojí další peníze. Řidič, který způsobil, že 
se vyhrnutí sněhu nemohlo uskutečnit v celé šíři z důvodu jeho zaparkovaného 
auta, by měl nahrnutý sníh okolo auta sám odstranit. 

 
Dalším problémem jsou zaparkovaná auta ve čtvrtek, kdy se odváží 

komunální odpad. V zimním období jsou komunikace zúžené vyhrnutým 
sněhem. Proto  je třeba počítat s tím, že kde se popelářům podařilo v letních 
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měsících podle zaparkovaného auta projet, v zimě je to složité. V této době je 
také nutné počítat s nějakou rezervou  pro případ podklouznutí vozidla. Řidič 
popelářského auta určitě nemůže riskovat, aby pak měl problémy s řešením 
opravy případného poškození zaparkovaného vozidla, nebo aby nechával 
opravovat poškozený plot.  
Obracím se z těchto důvodů na řidiče, aby svá auta odstavovali na svůj 
pozemek, kde nebudou nikomu překážet. Je jistě pravdou, že udržování místa 
pro zaparkování na svém pozemku stojí nějaké úsilí, ale mělo by to být pro 
každého samozřejmostí. Doufám, že tento požadavek není tak velký, aby se 
nenechal splnit. Buďme ohleduplní jeden k druhému a nedělejme si navzájem 
soused sousedovi problémy.   
 

Děkuji za pochopení a spolupráci . 
                                                                                       Vladimír Říha, starosta 

 
 
 
Hřiště u základní školy 
 
Koncem října 2007 proběhly poslední práce II. etapy  opravy oplocení a opěrné 
zdi jižní části Víceúčelového sportovního hřiště pro veřejnost u ZŠ Nový Hrá-
dek . 
V roce 2006 byla dokončena I.etapa prací a v roce 2007 jsme II. etapou pokra-
čovali na jižní části hřiště. Tyto nákladné opravy by nebyly možné bez finanční 
podpory Královéhradeckého kraje, který v rámci svého drobného programu  
SMR200711 poskytl v letošním roce finanční částku ve výši 182 000,- Kč. 
Nemalou měrou se na úspěšném dokončení podíleli také občané svojí prací při 
spárování opěrné zdi. Zbývá dokončit východní strana oplocení  
s bezbariérovým přístupem. Budeme se snažit opět získat finanční podporu, aby 
mohlo být oplocení dokončeno a hřiště se mohlo využívat v plné míře i pro 
míčové hry. 
Fotografickou dokumentaci o průběhu prací naleznete na internetových strán-
kách základní školy http://www.zs.novy-hradek.cz - fotogalerie – archiv – 
Úpravy hřiště u školy. 

Městys Nový Hrádek   
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Krátce...        
 
 
• 13. září navštívil náš městys Cirkus Pavlíny. 
• 14. září místní sokolové uspořádali zájezd do Krkonoš. Účastníků bylo 42 

a téměř všichni zvládli túru 19 km dlouhou. 
• 14. září se v místním kostele uskutečnil Koncert duchovní hudby. Poly-

fonní sdružení z Nového Města nad Metují řídil Lukáš Janko a na varhany 
hrál Jiří Tymel. 

• 18. září zemřel ve věku 76 let vynikající herec Josef Vinklář. 
• 11. října se v místním kině konala přednáška RNDr. Ing. Františka 

Mráčka, CSc. nazvaná  Mír – smíření. Obsah přednášky přítomné poslu-
chače přivedl k zamyšlení nad duchovním životem. 

• 17. října bylo v Hlubokých Mašůvkách u Znojma nalezeno torzo pravěké 
sošky ženy. Podle jména v kalendáři dostala soška název Hedvika. Jde o 
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unikátní nález z doby před 7000 lety. Dutá plastika je větší než Věstonická 
Venuše a velikostí je největším nálezem ve střední Evropě.    

• 1. listopadu na pozvání místní skupiny ČČK přednesl v salonku Na Kovár-
ně MUDr. Jan Babka přednášku nazvanou Vysoký krevní tlak. Mnozí 
účastníci využili nabídky zdravotní sestry Ireny Fišerové na změření aktu-
álního krevního tlaku. 

• 3. listopadu v obci proběhl mobilní svoz nebezpečných odpadů pro obča-
ny zdarma. Možnost zbavit se vyřazených pneumatik, elektrospotřebičů, 
akumulátorů, starých léků, zbytků barev aj. využívá stále větší počet obča-
nů. 

• 7. listopadu zemřel ve věku 77 let herec Vinohradského divadla Petr Hani-
činec. 

• 11. listopadu „ přijel Martin na bílém koni“ doprovázený vichřicí, do 3 
dnů napadlo půl metru sněhu a mrzlo. 15. listopadu se poprvé v sezóně roz-
jel lyžařský vlek na Panské stráni. 

• 19. listopadu oslavila anglická královna Alžběta a princ Filip 60 let spo-
lečného života – diamantovou svatbu. 

• V měsíci listopadu byla v budově základní školy zabudována střešní okna 
pro učebny v půdní přestavbě. 

• 1. prosince se opět objevil Mikuláš v kině s nadílkou a filmy pro děti. 
• 8. prosince místní hasiči uspořádali tradiční Mikulášskou zábavu s hudbou 

Hektor. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Cronin: Úsměv stojí méně než elektřina a dává více světla. 
 
Vánoce plné radosti, rodinné pohody, projevů upřímného 
přátelství  a trvalé zdraví vám všem přeje 

Anna Marková 
 
 
Třídíte správně odpad? 
 
Čím více budete třídit, tím méně peněz zaplatíte za odvoz popelnice. 
 
Co kam správně odložit : 
Žluté kontejnery – sem patří tzv. směsný plast – kelímky, nádobky od saponá-
tů, igelity, polystyren a podobně. Neodhazujte sem PET lahve 
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Zelené kontejnery – do nich patří barevné sklo a také tabulové sklo (nepatří 
sem keramika, porcelán ani drátěné sklo) 
Bílé kontejnery – to je novinka – do nich prosím odkládejte pouze bílé sklo – 
sklenice, lahve apod. (bohužel nám je dodají až v roce 2008, ač jsou objednány 
již od června 2007)  
Velký kovový kontejner – sem patří pouze kovy 
 
Všechny tyto kontejnery naleznete v prostoru za úřadem směrem ke kinu. 
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V naší obci ale třídíme daleko víc.  
PET lahve – sešlápnuté sbíráme do modrých igelitových pytlů, které na požá-
dání obdržíte na úřadu městyse. Naplněný jej můžete přinést kdykoliv ke kinu 
nebo na úřad. 
 
Nápojové kartony – vypláchnuté a složené je odložte do oranžových pytlů, 
které také na požádání dostanete na úřadu městyse. Nápojový karton – krabice 
od mléka, džusů, šlehačky, pitíček a pod .Opět je můžete přinést kdykoliv. 
Pokud si myslíte, že máte nápojových kartonů málo, přineste je třeba 
v igelitové tašce a pověření pracovníci je sesypou do pytlů. 
Také starý papír, letáky, krabice, noviny a časopisy přineste kdykoliv a 
v jakémkoliv množství ke kinu nebo na úřad. 
 
Pokud máte odpad, se kterým si nevíte rady, přijďte se poradit na úřad, 
jistě nalezneme nějaké řešení. Jenom jej neodkládejte tam, kam nepatří.  
 
Směsný odpad odložte do popelnice, nebo do zvláštního pytle, který si zakoupí-
te na úřadu městyse. Tento odpad odveze každý čtvrtek svozová firma na 
skládku. Neodkládejte svůj domovní odpad do nádob určených na odpad třídě-
ný. Znehodnotíte tím úsilí všech, kteří poctivě třídí.  
 
Prosíme Vás, neztěžujte práci všem, kteří to s čistotou naší obce myslí vážně. 
Za správné třídění předem děkujeme.                        

Úřad městyse Nový Hrádek 
 

 
 

Nebezpečný odpad – zajímavé informace 
 
V roce 2007 se uskutečnil 2x svoz nebezpečného odpadu, a to 5.5. a 
3.11.2007. Pro zajímavost uvádíme množství některých druhů odevzdané-
ho odpadu v tomto roce. 
 
Firma Marius Pedersen z naší obce odvezla celkem: 
  14 kusů velkých elektropřístrojů 
  63 kusů malých elektropřístrojů 
  46 kusů chladniček a mrazniček 
  79 kusů televizorů a monitorů PC 
133 kusů pneumatik 
860 kg zbytků barev a plechovek od barvy 
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Celkem za svoz a likvidaci nebezpečných složek odpadu městys zaplatil 
18 958,- Kč. 
 
Jelikož většina z Vás je ukázněná a vzorně třídí odpad, nevybíráme za nebez-
pečný odpad poplatek. Větší část odevzdaného odpadu je odebírána zdarma 
jako zpětný odběr, ale za některé složky odpadu se samozřejmě musí zaplatit.  
Je dobře, že se zbytky barev, léků, ředidel, pesticidů a podobných látek nevy-
hazuje do popelnice nebo někde do přírody a odevzdáte je firmě, která zajistí 
jejich odbornou likvidaci.  
 
Všem ukázněným občanům děkujeme. 

Městys Nový Hrádek 
 

 

Chvála českým hračkám. 
 

Tradiční české plechové hračky se přes různé peripetie propra-
covaly v průběhu času k dokonalosti, která umožňuje vyrábět stej-
ný model po dlouhá léta a potěšit jím několik generací kluků (ale i 
děvčat). 
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Největším domácím úspěchem na tomto poli je samozřejmě slavný 
Merkur, který vládne českému trhu už osm desetiletí. Tradiční  výroba dět-
ských kovových stavebnic, z nichž šikovné ruce postaví od maličkostí až po 
celé ocelové město, měla naposledy namále v 90. letech, kdy firma zkra-
chovala. Šťastnou náhodou zkrachovalou firmu místo francouzského zá-
jemce koupil Jaromír Kříž, dal dohromady rozběhlé zaměstnance a pokra-
čoval ve výrobě. Díky tomu je dnes Merkur ve své kategorii světová dvojka 
a vyváží se do celé Evropy i do USA či JAR. Co všechno se dá z této sta-
vebnice vytvořit, na to se můžete podívat ve firemním muzeu Merkuru 
v Polici nad Metují. 

Další česká legenda je firma Kovap, kterou její šéfové žertem označují 
za „největšího světového výrobce traktorů“. Za uplynulé půlstoletí totiž 
brány závodu opustily 3 miliony malých traktůrků. Většina z nich určitě 
svým malým (a posléze i odrostlým) uživatelům dělá radost dodnes. Jsou 
totiž z poctivého plechu, poháněné starým dobrým strojkem na klíček. Žád-
né baterie ani plasty. Klasický traktůrek je navíc vybaven přesným řízením, 
ruční brzdou a hlavně převodovkou se třemi rychlostními stupni dopředu a 
jedním zpět. To je přece pro pány kluky úplně jiný zážitek než hraní 
s umolousaným  tuctovým autíčkem z podivné umělé hmoty. 

 

  
 
V nabídce Kovapu  jsou rovněž další tradiční plechové hračky, napří-

klad pojízdné slunéčko sedmitečné, silniční válec, vysokozdvižný vo-
zík, horská dráha, lanovka  a  široký sortiment osobních a nákladních 
aut a zemědělské techniky. Firma je dnes jediný výrobce vší té plechové 
nádhery v celé Evropě. S jejími hračkami se můžete setkat na všech konti-
nentech (snad s výjimkou Arktidy). Řemeslně dokonale provedené výrobky, 
jejichž kvalitu se v Číně marně pokoušejí napodobit, prý tatínkové kupují 
hned po dvou kusech: jeden pro dítě a jeden pro sebe. Spousta dospělých 
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pak bytelný traktůrek či jinou plechovou radůstku po celý život pečlivě 
uchovává jako zhmotnělou vzpomínku na dávnou dětskou radost. 
 

Podle časopisu Květy 46/2007  zapsala Anna Marková 

 

 
 
 
Co za to stálo... 
 
Zdravím všechny příznivce filmu a našeho kina. Rok s rokem se sešel a 
je čas uzavřít jednu kapitolu. 
 
První pololetí jsme zažili nečekaný boom návštěvnosti v našem kině, ale o 
tom jsem se již zmiňoval v předešlých článcích.Podzim nám přinesl spoustu 
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filmů (mj. atraktivní Harry Potter, Rattatouille, Hvězdný prach a mnohé 
další), ale i mírný odliv diváků. Na podzim jsme v „úzkém“ kruhu přátel spolu 
se Shrekem 3. oslavili 33. výročí našeho kina. Byla rozdána spousta cen, 
triček, čepic, kazet, batohů, které jsme pro vás získali od filmových spo-
lečností v ČR ale i v USA. 
Letošek byl návštěvností rekordní, nejnavštívenějším se stal Shrek 3., 
v závěsu za ním Vratné lahve. Celkem vás přišlo do kina okolo 2100. Přesný 
počet vám sdělím příště, protože nás čekají ještě prosincová představení. 
Letos jsem byl mile překvapen, že si cestu do našeho kina našla spousta mla-
dých lidiček, což je v dnešní době počítačů, DVD, televizí malý zázrak. 
Abych řekl – dívat se na film v televizi nebo v kině je obrovský rozdíl, 
v čemž mi jistě dáte za pravdu. 
Je čas Vánoc a tak si trochu odpočineme: poslední letošní představení se 
odehraje 16. prosince a bude spojené s besídkou MŠ. 
Ale už 14. ledna na vás budou čekat hrdinové nejnovějšího kresleného filmu 
DreamWorks studia Pan Včelka. A pak bych vás chtěl upozornit na opako-
vání velkolepého pohádkového příběhu, jež stvořila sama fantazie Hvězdný 
prach. O premiéře jste tento film opomenuli a věřte mi, stojí za to ho vi-
dět. Padají v něm hvězdy a plní se tajná přání. 
Program prvního čtvrtletí je nabitý filmovými novinkami, které najdete na 
zadní straně FO. Zlatý kompas, Beowulf, Václav, Svatba na bitevním 
poli... Myslím, že každý si opět může vybrat. A chci vás poprosit – nenechte 
mě v tom samotného, aby i další čtvrtletí bylo plné filmových zážitků. Vaší 
přízně, kterou projevujete svou návštěvností, si nesmírně vážím a děkuji 
vám.  
 
Spolu s promítači Janem Kejzlarem a Petrem Řehákem vám přejeme pokoj-
né prožití vánočních svátků a mnoho filmových zážitků v roce 2008. 
 

Milan Chára 
 
 
P.S. Jednou v létě jsem večer po představení seděl na lavičce před domem a 
šel okolo človíček, který se mě zeptal, jak se v kině daří. A já říkal, že ano, 
ale že mám obavy, že návštěvnost časem opadne. A on mi řekl větu, která se 
mi pokaždé vybaví: „I kdyby to bylo jen tento rok, stálo to za to.“ A tak 
tedy věřte – STÁLO TO ZA TO! 
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Procházka Novým Hrádkem 
...Čtení na pokračování... 

 
Nový Hrádek jako malý český Cambridge, Yale nebo Eton. 
 
Nejde vůbec o nadsázku, ale o slavnou éru české házené v našem městečku 
a mladé krásné nadané lidi, kteří se o ni zasloužili.  
 
Mám před sebou jejich fotografii a řekněte sami, nebyli krásní a plni života? 
Několik z nich již od nás odešlo tam, odkud se nikdo nevrací a tento úsek jejich 
života nám je bude vždycky připomínat. Byli ročník 1950 a ve školním roce 
1965-66 končili školní docházku na naší škole. Tehdejší ředitel Zdeněk Valášek 
o nich prohlásil: „To se může stát kantorovi snad jednou za život, nebo vůbec 
ne, aby měl tak chytrou třídu, že je může všechny poslat do středních škol a 
většina z nich dosáhne až na vysokoškolské vzdělání“. Měl pravdu. Jak byli 
nadaní, tak byli i sportovně zdatní. Díky jim se mohla zrodit nová éra české 
házené u nás. Hrávala se tu házená již dříve, ale nikdy na takové úrovni jakou 
nám po řadu let předváděli tito chlapci a děvčata. V jejich době házená hýbala 
Hrádkem, plnila ochozy hřiště u sokolovny početnými diváky. V neděli dopo-
ledne se prostě šlo na házenou!  
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Jak to začalo? V roce 1961 pan Boča Světlík, Josef Drašnar st. a Boba Hánl 
obnovili činnost české házené na Hrádku a začali s pravidelným tréninkem 
dříve žáků, později dorostu a posléze mužů a žen. Dostavily se první úspěchy. 
Třikrát byli přeborníky kraje žáků. Mistrovství ČSR žactva se hrálo přímo u 
nás. 
V roce 1965, kdy vycházeli ze školy, byli přeborníky v dorostu. O rok později 
vyhráli Krajský přebor, postoupili do Přeboru Republiky a z Chomutova si 
přivezli pohár za třetí místo. Kdo byli ti šikovní chlapci z Hrádku a Borové? 
 
Drašnar Josef ml. Ježek Josef 
Martínek Josef Duška Josef 
Přibyl Josef Říha Ivo 
Černý Jiří Tošovský Josef 
Čáp Josef Lepš Josef 
Lang František Škoda Milan 
Škoda Jiří Světlík Ladislav 
 
Trenéři: Hánl Boba, Říha Vladimír, Kopecký Zdeněk, učitel Zákravský Václav, 
Zákravský Ludvík. Předseda oddílu: Josef Drašnar st. Organizační refeent: Bo-
ča Světlík  Pokladník: Václav Sychrovský. Z některých trenérů a organizačních 
pracovníků byli i rozhodčí. 
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Českou házenou z ročníku 50 hrály i dívky: 
 
Langová Alena Balcarová M. 
Bošová M. Škodová Alena 
Jakoubková M. Čtvrtečková Jana 
Dyntarová Jana Suchánková Marie 
Hejdová Zdeňka Sychrovská Hana 
Drašnarová Marie  
  
Pokud navštěvovali školy v blízkosti domova, byl trénink samozřejmou věcí a 
pořád dosahovali špičkových výsledků. Horší to bylo, když jich většina odešla 
na vysoké školy. Studium bylo náročné, školy daleko a čas na trénink se nedo-
stával. Tady nám končí podobnost s Cambridge, Yale a Etonem. Bylo to poznat 
na sportovních výsledcích. Ještě v roce 1968-69 byli přeborníky kraje v mužích. 
V tomto roce postoupili do druhé ligy – moravská skupina. Zde bylo poznat, že 
hráči jsou mladí a nezkušení. Sestoupili do krajského přeboru. Ale hned 
v sezóně 1970 – 71 vyhráli přebor a opět postoupili do druhé ligy – tentokrát 
české. Ale nedostatek tréninku byl poznat a zabránil jim výrazněji se prosadit. 
Krátce nato byly druhé ligy zrušeny, začala se upřednostňovat mezinárodní 
házená – handbal. Tím se tento náš ryze český sport vzniklý v roce 1905 stal 
okrajovým sportem. 
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Od roku 1971 – 85 se hrál Krajský přebor mužů. To už hrála nová sestava muž-
stva: 
Škoda M. Vondřejc Jaroslav 
Divoký Ladislav Ruffer Petr 
Václavek Jan Říha Ivo 
Sychrovský Václav ml. Lang  František 
Lepš Josef Lang Petr 
Mencl Václav  

Jana Šotolová. 
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Sokol - volejbal 
 

Základní část 2. Amatérské volejbalové ligy Hradec Králové divize 2 
 
Velmi dobrými výkony jsme se uvedli na prvních dvou turnajích krajské 
odnože celostátní Amatérské volejbalové ligy smíšených týmů. Zejména ten 
druhý nás zastihl ve výborné formě, neboť jsme ve 4 zápasech ztratili pouhý 
jeden set, a to ještě s týmem Gruba, který je nasazen do naší ligy jako 2. 
nejlepší z minulého roku. Je potěšitelné, že se nám daří do týmu zabudová-
vat mladé hráče. Zkušenosti teprve sbírá Jana Drašnarová, přesto je zcela 
plnohodnotným členem základní sestavy. Svůj potenciál začíná naplňovat 
Jakub Chrenko, jehož výkony mají zřejmě největší vliv na zkvalitnění naší 
hry. Do konce soutěže nás čekají ještě 4 turnaje. 
 
Výsledková tabulka: 
 
Pořadí Tým (nasazení) Zápasů Bodů úspěšnost % 
1 Ferneteam (P4) 6 16 88 
2 TJ Sokol Nový Hrádek (P9)  7 16 76 
3 Tatran (P3)  6 15 83 
4 Gruba (P2)  6 13 72 
5 Třemka (P11)  6 11 61 
6 Bagříci (P8)  6 10 55 
7 Žízeň HK (P1)  4 9 75 
8 Hrdobec (P5)  6 9 50 
9 Totální rozklad (P12)  6 8 44 
10 Východní blok (P10)  4 7 58 
11 Prašť jak uhoď (P7)  6 7 38 
12 Fjodor (P6)  6 6 33 
13 TJ Sokol Opočno (P15)  7 5 23 
14 KLGM (P16)  6 4 22 
15 Baskeťáci (P13)  6 3 16 
16 Podhorník & spol. (P14)  6 2 11 

 
 

Jeroným Holý ml. 
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Nejbližší kulturní akce 
24.12.2007 24:00 Půlnoční mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla, chrámový 

sbor zazpívá Hanušovu vánoční rytmickou mši 
26.12.2007 20:00 Štěpánská taneční zábava v sokolovně,  

hraje Imrwere, vstup 70,- Kč 
29.12.2007 20:00 Předsilvestrovská taneční zábava v sokolovně,  

hraje Proradost, vstup 70, - Kč 
5.1.2008 20:00 Sokolský ples v sokolovně, hraje MaxiBend,  

vstup 80,-Kč (+5,- Kč místenka) 
2.2.2008 20:00 Hasičský ples v sokolovně – tradiční ples hasičů 

 
23.2.2008 20:00 Školský ples v sokolovně – již se stal tradicí ples Zá-

kladní a Mateřské školy Nový Hrádek 
22.3.2008 20:00 Velikonoční zábava v sokolovně 

 
 
 
 
 
 

Společenská kronika 
říjen - prosinec 2007 

 
Naši nejstarší občané oslavili narozeniny: 

 
Drašnarová Marie 72 let 
Hoffmanová Hedvika 92 let 
Černý Přemysl 82 let 
Bek Bohuslav 82 let 
Šotolová Jana 70 let 
Červinka Josef 86 let 
Beková Marie 72 let 
Heřman František 73 let 

Rufferová Marie 72 let 
Koubek Oldřich 84 let 
Hánlová Marie 72 let 
Rázlová Lidmila 77 let 
Hažerová Miroslava 83 let 
Beková Jaroslava 70 let 
Němec Rudolf 72 let 

 
 

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

 
Šťastným rodičům blahopřejeme. 

  
 
 

A ZASE TI ČERTI 
 

Na kost už je zmrzlá zem, 
čerti řinčí řetězem, 
mají dlouhé jazyky, 
ztrestají mé zlozvyky, 
také nosí velký pytel, 
Mikuláš je jejich přítel. 
Vždy začátkem prosince, 
přitisknu se k mamince, 
srdíčko mi strachy buší, 
že jsem zlobil, čerti tuší, 
mám malinkou dušičku, 
stěží koktám básničku. 
Jak tohle jen dopadne, 
v myšlenkách mne napadne. 
 
Zdeněk Drašnar 

 
 

 
 

20 

 
 

 
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 20.12.2007 
• Příští číslo vyjde pravděpodobně v březnu 2008, uzávěrka bude 10.3.2008 
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KINO NOVÝ HRÁDEK                                    LEDEN 2008 
PONDĚLÍ 14.      P A N   V Č E L K A  
v 16,30 hod          … Mája by se divila …. 
 
Protože jsme všichni vyrůstali s  Včelkou Májou, víme o tomto hmyzu 
své. Zdaleka však ne všechno, o čemž nás přesvědčí včelí kluk Barry 
(Petr Rychlý) a strčí Máju i s Vilíkem do kapsy. Nekorunovaný král 
animovaných pohádek studio DreamWorks nás zavede do zábavného 
světa, ve kterém to hučí jako v úle. Délka filmu: 86 minut 
                                        
Vstupné: 50,- Kč                                                Mládeži od 1 do 99 let přístupný 

STŘEDA 23.      H V Ě Z D N Ý   P R A C H 
v 16,30 hod.        Příběh, jež stvořila sama fantazie …  
 
Michelle Pfeiffer, Robert De Niro a mnozí další nás zavedou do roman-
tického pohádkového příběhu, kde není nouze o napínavé dobrodružství, 
romantiku a lásku. Opakujeme příběh, v němž padají hvězdy a plní se 
tajná přání. 
Délka filmu: 120 minut 
                                                   
Vstupné: 45 Kč                                                       Mládeži i dospělým přístupný                     

STŘEDA 30.    V Á C L A V  
v 18,30 hod.       
 
Ivan Trojan oblékl tepláky a začal v roli retardovaného průšviháře zlobit 
spořádané vesničany… Václav není detektivka ani historka z černé kro-
niky, je to příběh o jinakosti a o tom, jak ji vnímá okolí.          
Režie: Jiří Vejdělek. Scénář: Marek Epstein. Hrají: Ivan Trojan, Jan Bu-
dař, Jiří Lábus, Emília Vašáryová a další 
 
DOPORUČUJEME, NENECHTE SI UJÍT !!! 
Délka filmu: 97 minut 
 
Vstupné : 50,- Kč                                                                    Mládeži přístupný 
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KINO NOVÝ HRÁDEK                                            ÚNOR  2008 
MIMOŘÁDNÁ    NADÍLKA    NOVÝCH   TITULŮ !!! 
STŘEDA 6.     K O U Z E L N Á    R O M A N C E  
v 16,30 hod.     
 
… svého pana Dokonalého poznala, až když opustila pohádkový svět…  
Širokoúhlá romantická pohádková komedie plná písniček, kde se prolíná 
pohádkový svět se současností.  
Délka filmu : 108 minut 
 
Vstupné: 50,- Kč                                                                    Mládeži přístupný 

STŘEDA 13.    C H Y Ť T E   D O K T O R A  
v 18,30 hod.       
 
Michal Malátný, Iva Janžurová, Tatiana Vilhelmová, Luděk Sobota,  
Kryštof Hádek v nové komedii o mužích, ženách a provalené nevěře.   
 
Vstupné: 50,- Kč                                                                    Mládeži přístupný 

SOBOTA  16.   B E O W U L F 
v 17,30 hod.      
 
V dávných dobách hrdinů žil mocný bojovník jménem Beowulf, který 
zabil svého démonického soka Grendela. Tím vyvolal konflikt s jeho 
nebezpečnou matkou. Z krále se stává legenda. Vizionářský průkopník 
Robert Zemeckis přichází s takovou verzí Beowulfovy ságy, která pře-
koná všechny Vaše představy. 
Film v původním znění s titulky. Délka filmu 114 minut 
                          
Vstupné: 55,- Kč                                                      Mládeži do 12 let nevhodný 

ÚTERÝ 19.     Z L A T Ý   K O M P A S   
v 16,30 hod.    
 
Zlatý kompas je vzrušující fantastické dobrodružství zasazené do světa, 
kde lidské duše nabírají podobu zvířat, mluvící medvědi vedou války a 
děti mizí neznámo kam. Hlavní postavou je dvanáctiletá dívka Lyra, kte-
rá se vydá na cestu, aby zachránila svého přítele Rogera. Její neobyčejné 
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dobrodružství má nakonec ten důsledek, že mimo svůj svět zachrání i ten 
náš. Velkolepá rodinná podívaná. Délka filmu: 120 minut 
  
Vstupné: 55,- Kč                                                                    Mládeži přístupný 
STŘEDA 27.     S V A T B A   N A   B I T E V N Í M    P O L I  
v 18,30 hod.        
 
Úsměvná komedie o chlapech s hlavou v oblacích, hříšných touhách lás-
ky a jedné svatbě, která skončila málem jako bitva u Waterloo. Hvězdné 
herecké obsazení nám slibuje pohodovou podívanou. 
Hrají: Bolek Polívka,Zlata Adamovská, Josef Somr, Jan Budař, Jiří Pe-
cha, Václav Sloup a jiní. Režie: Dušan Klein. Délka filmu: 100 minut. 
 
Uvádíme měsíc po premiéře !!! 
 
Vstupné 50,- Kč                                                        Mládeži do 12 let nevhodný 
 
Pokladna kina otevřena 1 hodinu před začátkem představení, tel. 
606918 827.  
 
Program naleznete také na www.novy-hradek.cz/kino.php 
 
 
Připravujeme:  
Říše hraček,  
Já legenda,  
Alvin a Chipmunkové,  
Asterix a olympijské hry 
 
V ceně vstupného na jednotlivá představení je připočítán příplatek 1,- Kč dle 
zákona ČNR č. 241/92 Sb. 
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