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Společné foto - Zlatá srnčí trofej 6.5.2017 

 

 
Martínkovi v cíli Hrádouské vařečky 13.5.2017 
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Jedna ze Zlatých korun Královéhradeckého kraje míří 

i na Nový Hrádek 
  

Patnáctka dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží v našem regionu si ve 

středu 10.5.2017 převzala ocenění Zlatá koruna Královéhradeckého kraje 

2017. Hodnotitelská komise letos vybírala z 34 nominovaných dobrovolníků. 

Pro nás je velmi potěšující, že mezi nimi byl i náš občan, dlouholetý trenér 

oddílu lyžování pan Jeronym Holý. Gratulujeme! 
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Krátce...       ���� 
• 6. března 2017 se konala Na Kovárně Valná hromada T.J. Sokol Nový 

Hrádek. Členové výboru zhodnotili práci a hospodaření jednoty v roce 
2016. Uskutečnilo se celkem 26 akcí, závodů, soutěží a školení. 
Nejnavštěvovanější je Hrádouská vařečka (867 účastníků) a Župní 
přebor v přespolním běhu (139 závodníků). Díky zimě bohaté na sníh se v 
uplynulé sezóně lépe dařilo i lyžařům. 

• 17. března zemřel ve věku 84 let kardinál Miloslav Vlk , bývalý arcibiskup 
pražský. 

• 22. března zemřela ve věku 72 let vynikající loutkoherečka Helena 
Štáchová, ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka. 

• 26. března zemřela ve věku 65 let majitelka neobvykle krásného hlasu, 
zpěvačka Věra Špinarová. 

• 6. dubna zemřela ve věku 92 let herečka, bývalá členka Národního divadla 
a profesorka DAMU Libuše Havelková. 

• 17. dubna na Velikonoční pondělí i přes nepříznivé počasí obcházelo 
městys několik skupin koledníků. Mladší i starší koledníci zpívali i hráli 
pěkné koledy, jedna z nich byla složená na melodii Tomáše Kluse Dobré 
ráno. 
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• 19. dubna přijel do městyse populární kněz z Lanškrouna Zbigniew 
Czendlik se svou talk show POSTEL HOSPODA KOSTEL. Pohotovým a 
vkusným humorem celé 2 hodiny bavil diváky. Vydal také knihu se stejným 
názvem jako show. 

• 22. dubna proběhl mobilní svoz nebezpečných odpadů. Pro občany 
městyse byl zdarma. 
 

 
• 6. května na otevření motorkářské sezony 2017 se za účasti 95 motorek 

uskutečnil 2. Nový Moto Hrádek. Po mši svaté v kostele místní farář 
motorkářům požehnal. 

• 13. května se konal již 35. ročník pochodu Hrádouská vařečka. Počet 
účastníků byl rekordní, poprvé překročil tisícovku a dosáhl počtu 1021. 
Ráno bylo slunné počasí, odpoledne pochodníky překvapily přeháňky. 

• 26. května v soutěži Vesnice roku získal městys Nový Hrádek Cenu 
hejtmana za knihovnu a kroniky  s finanční odměnou 50 tisíc korun. 

• 31. května 2017 zemřel ve věku 71 let slavný dirigent České filharmonie a 
propagátor české hudby v zahraničí mistr Ji ří Bělohlávek. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Homér: Hodně mluvit a hodně říkat není totéž. 
 Anna Marková 

ČERVEN 2017 FRYMBURSKÉ OZVĚNY 

 

6  

 

 

Vesnice roku 2017 

O titul Vesnice roku 2017 soutěžilo celkem 217 obcí z celé České re-
publiky. Nejmenší soutěžící obcí byly Kačlehy z Jihočeského kraje,které 
mají 86 obyvatel. Největším soutěžícím bylo město Lom  z Ústeckého 
kraje, který má 3770 obyvatel. 

Tato tradiční soutěž každoročně ukazuje jedinečnost a bohatství naše-
ho českého, moravského a slezského venkova (zdroj Ministerstvo pro 
místní rozvoj).   

Jiří Hlaváček 
 

Poznámka redakce: podrobnější informace přineseme v příštím čísle. 
 

 
Knihovnice Marie Grimová nadšeně beseduje s hodnotící komisí Vesnice roku  
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Motocykly zaplnily náměstí Nového Hrádku 
 
Městys Nový Hrádek společně s farním úřadem a SDH Nový Hrádek v sobotu 
6. května 2017 pořádal pod záštitou Krajského ředitelství policie Královéhra-
deckého kraje otevření motorkářské sezóny s názvem 2. Nový Moto Hrádek. V 
11.00 ve farním kostele sv. Petra a Pavla farář pro všechny přítomné sloužil mši 
svatou, po ní opustil prostory kostela a vyšel před kostel na náměstí, 
kde požehnal pilotům, spolujezdcům i jejich strojům pro jejich cesty napříč 
republikou i cizinou. 
Novohrádecké náměstí první víkendový den zaplnily desítky motorek nejrůz-
nějších značek a kubatur, společným znakem všech návštěvníků byla pohodová 
nálada a tolerance. Svoji vášeň pro motocykly ukázali i obyvatelé Nového 
Hrádku a návštěvníci z blízkého i vzdálenějšího okolí, kteří přišli krásné stroje 
okukovat a obdivovat. Velkému zájmu se těšily také policejní motocykly i je-
jich jezdci, mezi nimiž byl i ředitel služby dopravní policie plk. Ing. Tomáš 
Lerch, kteří ochotně odpovídali na nejrůznější dotazy a účastníkům setkání 
rozdávali malé dárky v podobě reflexních šlí pro lepší viditelnost v silničním 
provozu.  

por. Mgr. Eva Prachařová 
http://www.policie.cz/clanek/motocykly-zaplnily-namesti-noveho-hradku.aspx 

 
Vítejte všichni, z blízka i z daleka!  

Otevíráme tu dnes, na Novém Hrádku, další – novou - MOTO sezónu. 

Je začátek května, na mnoho způsobů půvabného měsíce. Vidíme to i zde: 
krásná květinová výzdoba jako tady je už teď i všude venku, v přírodě. Ta 

je ovšem protkána silnicemi, jejichž ozdobou jsou vaše květiny-mašiny a 
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třeba i ty veterány, nablýskané velké americké „káry“. To ostatní nám tam 

většinou spíše překáží…☺.  
Ale pojďme zpátky, do kostela. Pozorujeme nejen krásné aranže květin, 

ale teď sem patří i veliká svíce v popředí, velikonoční paškál. Je tu jako 
symbol, světlo života. Vždyť hned vedle vidíme sochu vzkříšeného Krista, 

vítěze nad smrtí. Velikonoce – ano, stále ještě máme Velikonoce! Ty totiž 
netrvají dva tři dny, kdy přestane bolet hlava po bujaré koledě, ale celých 

padesát dní. Tak dlouho totiž slavíme s církví svátky velikých nocí, svátky 
života. 

Texty dnešních čtení byly možná pro některé z vás trochu složité, ale to 
podstatné z nich lze říci vlastně velice stručně. I v prvním čtení byla smrt 
přemožena; apoštol Petr vrací tu náhle zemřelou dívku Boží mocí zpátky 

do života. Evangelium přibližuje situaci, kdy Ježíšovi apoštolové musejí 
učinit zásadní volbu: buď se rozhodnou pro Krista a tedy pro život, anebo 

si - bez Krista - zvolí smrt... 
Velikonoce jsou svátky radostné, jsou to svátky života. Přeji vám všem 

stále mnoho radosti – v životě i v sedle vašich strojů. Ať vám to jede!! – 
Amen. 

P. Jindřich Tluka - promluva při mši sv. 
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Vážení spoluobčané, 
 

opět po čase se obracíme s prosbou o pomoc na všechny členy a sympatizan-

ty Sokola, ale i na ostatní Hrádováky, kterým záleží na tom, aby se rozšířila 

užitná hodnota areálu sokolovny a tím pozvedla atraktivita a kvalita života 

v našem městysi a okolí. 

 

Naším záměrem je obléknout do nového kabátu hřiště před sokolovnou. 

Vzhledem k předpokládané funkčnosti by bylo velmi obtížné získat dotaci. 

Konkrétně je naším záměrem vyasfaltování hřiště a do budoucna také vytvoře-

ní dvou 60metrových běžeckých drah a pískového doskočiště. Využívat hřiště 

bude možné ke sportovním aktivitám, ke komfortnímu parkování při různých 

akcích a samozřejmě počítáme, že na své si přijdou i děti a mládež. My starší 

máme v paměti, jak jsme učili své ratolesti například jezdit na kole. Pro podob-

né účely bude tento prostor ideální. 

Předpokládaná cena za vyasfaltování je cca 1 milion Kč a my, opět jako 

před lety při rekonstrukci sokolovny, stojíme před problémem, jak financování 

zajistit. V souvislosti se spoluúčastí k dotaci na rekonstrukci budovy se nám 

velmi osvědčila finanční pomoc členů a sympatizantů naší sokolské jednoty. 

Máme přislíbeno, že i po splacení stávajících smluvních závazků bude nadále 

poskytován příspěvek ve výši 500 tisíc Kč z rozpočtu městyse, kterým bychom 

pokryli splácení půjček na zmiňovaný projekt.  

 

Jak tedy můžete konkrétně pomoci? 

1. Můžete poskytnout Sokolu půjčku na 5 let s odkladem splácení o 3 roky 

s předpokládaným splacením v letech 2020-21. Nabízená úroková sazba půjčky 

činí 3%, nicméně samozřejmě budeme vděční za jakýkoli menší úrok. 

2. Můžete darovat jakoukoliv částku. Dar je možné poukázat na bankovní účet 

259795754/0300, nebo jej předat v hotovosti na úřadu městyse Nový Hrádek. 

Kromě pokladního dokladu samozřejmě vystavíme darujícím osobám a subjek-

tům potvrzení o přijetí daru, na jehož základě je možné snížit daň z příjmu. Dle 

současné legislativy je pro fyzické osoby spodní hranice daru 1000 Kč, pro 

právnické 2000 Kč. Nižší částky nelze z daní odečíst. 

 

Vzhledem k tomu, že v příštím roce by se na tomto hřišti měla uskutečnit 

přehlídka skladeb XVI. všesokolského sletu, je třeba plochu opravit ještě letos 

(běžecké dráhy a doskočiště by se dodělaly později). Proto, pokud se rozhod-
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nete našemu Sokolu jakýmkoliv způsobem pomoci, byli bychom rádi, kdyby to 

mohlo být co nejdříve, ideálně do konce září 2017. 

 

Na koho se můžete obrátit pro podrobnější informace? Ohledně poskytnu-

tí půjčky Vám je poskytne náčelník naší jednoty pan Ing. Pavel Sobotka, nebo 

starosta Ing. Jeronym Holý. Sledujte i nástěnku na náměstí a odkaz Sokol na 

internetových stránkách www.novy-hradek.cz.  

 

Předem Vám děkujeme za jakoukoliv pomoc a věříme, že se nám společně 

podaří dotáhnout projekt revitalizace hřiště před sokolovnou do zdárného 

konce. 

 

Jeronym Holý ml.  

starosta T. J. Sokol Nový Hrádek 

 

 

 

Třídění bioodpadu 
 

Většina z nás již dobře ví, že biologicky rozložitelný odpad rostlinné-
ho původu lze odkládat do velkoobjemového kontejneru, který je umís-
těn v „Písníku“. Doposud vše fungovalo tak jak má, ale na jaře se 
v kontejneru objevilo železo, polystyren i plast. To jsou věci, které sem 
samozřejmě nepatří a znehodnocují tak surovinu ke kompostování. Pra-
covníci v kompostárně tak musí celý kontejner prohlédnout, vyndat věci, 
které tam nepatří a samozřejmě všechnu tuto práci navíc si nechají za-
platit. Prosíme tedy všechny spoluobčany a majitele nemovitostí, aby do 
kontejneru odkládali pouze ten odpad, který tam patří, to je trávu, listí, 
odpad ze zahrad, rostlinné zbytky z kuchyně a podobně. Na ostatní od-
pad jsou kontejnery umístěny za úřadem a za kinem. Směsný odpad si 
třídí každý sám do svých nádob. Čím více třídíte, tím méně směsného 
odpadu máte a tím i méně zaplatíte.    

 
Děkujeme za pochopení a ukázněnost při třídění odpadů. 

 

Městys Nový Hrádek 
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Poslední cvičení žen v sezoně 2016 - 2017 
 

Jako každý rok, když propukne jaro, teplo a povinnosti na zahrádkách, 
tak i letos jsme se rozloučily se zdravotním cvičením vycházkou do příro-
dy. 
 

Na výlet do Olešnice asi sedm kilometrů dlouhý jsme se vydaly ve čtvrtek  
4. května po 16. hodině trasou přes polský Tasov. Cestou jsme obdivovaly vý-
hledy na Vrchmezí od Pasíček, od hranic a také z kopce za Tasovem, kde se 
nám hřeben Orlických hor ještě více přiblížil. Měly jsme čas na vzájemné po-
povídání, focení a užívali jsme si krásnou svěží jarní přírodu. Vždyť jsme se tak 
dlouho nemohly dočkat jara. V Olešnici nás vyhlížela Míla Šritrová, která za 
námi přijela autobusem a nemohla se nás dočkat. My jsme se totiž skutečně 
dost „táhly“. V hospodě Na zámečku nás občerstvili chutnou topinkou a pivo 
nám také „bodlo“. Bylo nám všem moc dobře. Vracely jsme se posledním au-
tobusem. Za týden v sobotu nás čeká Hrádouská vařečka. A do sokolovny pů-
jdeme tužit těla zas až na podzim. 

Zapsala cvičitelka Lída Martinková 
 

 
Pod Vrchmezím 
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Příprava tradičních chlebů s vajíčkem a šnytlíkem 

 
Letošního 35. ročníku pochodu Hrádouská vařečka  
se zúčastnilo rekordních 1021 pochodníků 
 

Vždy poslední týden před pochodem se rozhodujeme podle předpovědi po-
časí, kolik surovin musíme nakoupit pro občerstvení pochodníků na kontrole. 
Trasa, plánky, plakáty, vařečky za odměnu, pořadatelé u startu a na kontrolním 
stanovišti a převozy, to vše se řeší brzy na jaře. Den před pochodem značkaři 
s papírovými vařečkami už od rána označují směr trasy na 6, 8, 12 a 15 kilome-
trů a na nejkratší trase zavěšují různé hádanky pro děti. Časně ráno v sobotu 
Lidka Bohadlová vaří čaj do pěti várnic a když je 6 hodin ráno, přicházejí 
ostatní organizátoři. Nakládá se vše potřebné na kontrolu do osobních a náklad-
ního auta včetně zapůjčeného „ stánku“ od městyse. Opět se tradičně vyfotíme 
před vtipnou historickou upoutávkou pochodu z prostěradla (a není už jen jed-
na), kterou zhotovila Jana Šinkorová. Když odjíždíme na místo kontroly, která 
je letos v prostoru u továrny společnosti Gestra v Tisu, přicházejí ženy, aby 
účastníky pochodu zaregistrovaly. Letos máme připravené poprvé pro příchozí i 
vlastní občerstvení oknem ze šatny sokolovny. Na párku v rohlíku, pivu nebo 
limonádě si na konci putování každý rád pochutná. V sedm hodin je start prv-
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ních nedočkavých pochodníků a už se všechno opravdu spouští. Všechno musí 
vyjít.  

Registrovalo se a kontrolou prošlo 1021 účastníků. Cesta svěží jarní  příro-
dou a krásné počasí potěšily všechny turisty. Na kontrole i u cíle panovala  u 
všech pochodníků dobrá nálada. Zářili trochu únavou, ale hlavně spokojeností.  
Ani překážka ve formě přechodu přes potok po lávce ze dvou kmenů stromu 
nikomu nevzala chuť pokračovat dále. V přírodě na kontrole si účastníci  po-
chutnali na chlebu s vajíčkem a šnytlíkem. To se jen tak někde neprodává. 
V cíli všechny potěšila tradiční dřevěná vařečka jako odměna a pro mnohé i do 
sbírky. Ke konci přece jen přišla řádná sprška deště. 

Snad za rok zase naši příznivci přijdou, budeme-li všichni zdrávi. Děkujeme 
všem sponzorům za finanční pomoc na nákup potravin, za poskytnutí přístřeší, i 
těm, kteří vědí, že potřebujeme nakrájený šnytlík, a že každá ruka je potřebná  
třeba u nafukování balónků nebo při úklidu sokolovny. Jako pořadatelé jsme 
spokojeni, že vynaložená práce nebyla zbytečná. Velký dík patří organizátorům 
a to hlavně široké rodině Bohadlů. Výstižný fotozáznam a statistiku lze shléd-
nout na stránkách městyse Nový Hrádek, T.J. Sokol. 

Martinková Lidmila 
 
 
 
 
 
 

T.J.Sokol Nový Hrádek připravuje: 
 
- prázdninovou KEŠ trasu 
 
- 23. září 2017 dopoledne Sletový štafetový závod do Pekla na kolech 
 
- 23. září 2017 od 16 hodin Nejen noc sokoloven: 

- divadlo pro děti 
- soutěže 
- vyhodnocení KEŠ trasy 

 
- 7. října  2017 Župní přebor v přespolním běhu 

                                                        zve výbor jednoty 
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OBČAN NOVÉHO HRÁDKU A MYSLIVEC ZBYN ĚK 
DUŠÁNEK OSLAVIL VÝZNAMNÉ KULATÉ ŽIVOTNÍ 
JUBILEUM 
 
Zbyněk Dušánek se narodil 
24.4.1937 v Novém Hrádku. Mys-
livosti se věnuje od roku 1978, 
kdy úspěšně složil zkoušku 
z myslivosti. Za jeho dlouholetou 
příkladnou prací mu bylo uděleno 
vyznamenání Za zásluhy o mys-
livost. Jeho dalšími zálibami jsou 
zpěv a hra na kytaru.  
 
Z mnoha loveckých zážitků si rád 
připomíná lov svého prvního 
jelena: "Vzpomínám na čekanou 
v Černém lese. Bylo navečer, 
seděl jsem na kazatelně a najed-
nou se v poli s obilím zvedl jelen 
šesterák. Srdce se mi rozbušilo, 
ale jelen byl zády a šel ode mne 
pryč. Pak se ale najednou nato-
čil, vystřelil jsem a jelen zůstal 
ležet v ohni. Jako první mi tehdy 
popřáli Lovu zdar kamarádi: J. 
Šotola, Vl. Friml, J. Štěpán.“. Byl to druhý jelen ulovený v honitbě na Novém 
Hrádku. 
 
Zbyňka si vážíme i pro jeho veselý pohled na svět a pro jeho vtipnou a přátel-
skou povahu. 
Zbyňku, přejeme Ti hodně zdraví a elánu do dalších let! 
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Místní kolo d ětské myslivecké sout ěže Zlatá 
srnčí trofej 6. 5. 2017 v Novém Hrádku 
 

Děti z kroužku Ostříži Nový Hrádek si ve škole ověřily teoretické zna-
losti písemným testem a pak v okolí hradu Frymburk poznávaly přírod-
niny a pomůcky s mysliveckou tematikou. Součástí soutěže byla také 
střelba ze vzduchovky. S organizací a občerstvením pomohli myslivci 
z místního MS Šibeník. 

 
Výsledky: 

Kategorie A:  1. K. Machová 
 2. Š. Mareš 
 3. V. Čtvrtečková 
Kategorie B: 1. V. Čtvrtečka 

Zlatko Hála 
 

 

 

Příměstský tábor Prázdniny s Frymbulínem 
 
Letos poprvé se uskuteční Příměstský tábor „Prázdniny s Frymbulínem“ 
v rámci projektu „P říměstský tábor Nový Hrádek“. Již dnes je jeho kapa-
cita zcela naplněna. 
 

Projekt byl vypracován na základě výzvy na podporu Prorodinných opatření 
z programového rámce operačního programu Zaměstnanost, kterou vyhlásila 
Místní akční skupina POHODA venkova, z. s. Jeho cílem je pomoci zaměstna-
ným rodičům s péčí o děti v době letních prázdnin. Tábor je dotovaný Evrop-
ským sociálním fondem, rodiče hradí pouze stravu dětí, a případnou dopravu či 
vstupné.  

Rodiče dětí ve věku od 3 do 15 let budou nabídku tábora využívat v době 
uzavření mateřské školy během letních prázdnin (17. 7. 2017 - 11. 8. 2017), 
v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod., dle domluvy s vedoucím 
tábora. Aktivity tábora, jehož zázemí bude situováno do prostor sokolovny 
v Novém Hrádku, budou zaměřeny především na sportovní aktivity a na pobyt 
a činnosti dětí v přírodě. 

Mgr. Alena Lokvencová 
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Společenská kronika 
  

duben - červen 2017 
 
 
Naši nejstarší občané oslavili narozeniny: 

 

Mach Josef 79 let 
Suchánková Emília 78 let 
Suchánek Lubomír 73 let 
Dušánková Miroslava 75 let 
Hánl Bohuslav 82 let 
Pop Stanislav 81 let 
Dušánek Rudolf 77 let 
Lokajová Františka 76 let 
Vondřejc Josef 72 let 
Červená Helena 84 let 
Dušánek Zbyněk 80 let 
Holý Jeronym 79 let 
Kotyšková Olga 71 let 
Lemfeldová Věra 70 let 
Vaverková Jarmila 79 let 

 

 

Drašnar Josef 91 let 
Suchánková Miloslava 72 let 
Marková Anna 78 let 
Říha Vladimír 70 let 
Bohadlo Pavel 71 let 
Vondřejcová Vlasta 84 let 
Grym Ferdinand 75 let 
Vondřejcová Miloslava 71 let 
Sychrovská Miloslava 86 let 
Grimová Marie 78 let 
Štěpánová Vlasta 70 let 
Vančurová Jana 74 let 
Klimeš Zdeněk  70 let 
Pohl Josef 83 let 

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, dostatek životního elánu a optimis-

mu a ještě hodně spokojených a šťastných let v našem městysi. 

 

 

Noví občánci:  

Richard Kozel 
Alžběta Lantová 
Marie Ježková 

Šťastným rodičům blahopřejeme. 
 

 

 

 



FRYMBURSKÉ OZVĚNY ČERVEN 2017 

 

 17 
 

 

PRÁZDNINOVÁ KEŠ - TRASA 
„PUTOVÁNÍ PO STUDÁNKÁCH“ 

 
Od 1. 7. do 10. 9. 2017 pro Vás opět připravíme v okolí 10 keš-budek. 
 

Zajímá Vás, co se v nich letos skrývá a na jakém kouzelném místě budou? 
Stačí si jen zakoupit keš-průkaz v Potravinách D&M na náměstí, případně 

na úřadu městyse. Zaregistrovat se na emailu: kestrasa@centrum.cz a jít to 
zjistit. Podrobnější informace zveřejníme koncem června na stránkách 

Nového Hrádku a ve vývěsce Sokola. 
 

Hodně úspěchů v hledání přejí Veronika a Pavel Bohadlovi 

 

 

Jak vzniklo místní jméno Kalabon? 

Pojmenování Kalabon patří místním částem několika obcí na Ná-
chodsku; konkrétně jde o Bezděkov nad Metují, Vysokou Srbskou, 
Žďárky a Nový Hrádek (správně má být Borová), v Ohnišově toto jmé-
no náleží poli a lesu. Původ jména se jeví jako poněkud záhadný. Pře-
kvapivý a obtížně vysvětlitelný je i jeho opakovaný výskyt na malém 
území.  

Nezbývá než pokládat jméno za nejasné. Nelze však zcela vyloučit 
nepřímou souvislost se jménem Kalabona, které je k roku 1526 dolože-
no jako jméno města, jež mělo být založeno na území obce Zwola Podu-
chowna ležící jihovýchodně od Varšavy. K plánovanému založení města 
nakonec nedošlo, avšak původ jména Kalabona se v polské literatuře 
považuje za jasný: jméno vychází z latinských slov cala ‚dříví‘ 
a bona ‚dobrá‘.  

Jméno Kalabona patřilo tedy původně zřejmě lesu, který poskytoval 
kvalitní dříví na otop. Je zcela nepravděpodobné, že by toto jméno bylo 
z okolí Varšavy přeneseno na Náchodsko, avšak nelze vyloučit, že 
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náš Kalabon může mít podobný původ. Mohlo jít o lesy, které byly cír-
kevním majetkem, čímž by se vysvětlovalo užití latinských výrazů, kte-
ré je v našich zeměpisných jménech méně obvyklé.  

http://www.rozhlas.cz/cesky/jakspravne/_zprava/jak-vzniklo-
mistni-jmeno-kalabon--1514313  

Zdeněk Drašnar 
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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, Bc. Zdeněk Drašnar, Bc. Jarmila Drašnarová, 
Ing. Pavel Sobotka, Petra Přibylová, Jiří Hlaváček, Lidmila Martinková, Ing. Jero-
nym Holý, Pavel Bohadlo, Ing. Petr Hlaváček 

• Příspěvky, prosíme, zasílejte nejlépe mailem na adresu: jirka.hla@tiscali.cz 

• Nevyžádané příspěvky se nevracejí 

• Tisk: Daniel Wolf, Vrchoviny, náklad: 200 výtisků. Číslo vyšlo 30. 6. 2017 
• Příští číslo vyjde pravděpodobně v září 2017, uzávěrka bude 5. 9. 2017 
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ČERVENEC- SRPEN 2017 

7. 7. v 19 hod.          MANŽEL NA HODINU 
Volné pokračování komedie Hodinový manžel. Milanův vztah k doktorce Elišce (Eva Holu-
bová) se slibně vyvíjí, a když se jí už Milan konečně odhodlá požádat o ruku, vypadá to, že 
svatbě nic nestojí cestě. Teda kromě jedné malé „drobnosti" – Milan je stále ženatý se Slo-
venkou Jankou (Zdena Studenková), matkou Kryštofa, se kterou se před lety jaksi zapomněl 
rozvést! Kromě Milanových lapálií je tu ještě další problém – návrat čtveřice k hraní vodní-
ho póla se moc nedaří. Zůstali jen tři... a to je sakra málo... Aby zachránili partu a vytáhli 
kamaráda Jakuba z depresí, rozhodne se Kryštof přivést do bazénu aquabely, se kterými 
chce natrénovat vystoupení. Honza z Kryštofova plánu zpočátku příliš nadšený není, ale 
posléze s vidinou záchrany kamaráda (a možnosti být v přítomnosti krásných aquabel) se 
všichni pustí do přípravy vystoupení s názvem „Hodinový manžel"... 
Vstupné 60,- Kč                                                                  Mládeži do 12 let nevhodný 

 

14.7. v 19 hod.          ŠPUNTI NA VODĚ  
Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) chystají zlatou svatbu. Z 
Kanady přilétá jejich bratranec Ondra (Pavel Liška), povahou tak trochu dobrodruh. Bratry 
napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen ve třech, tak, jako za 
starých časů. Jenže od dob společných spanilých jízd se leccos změnilo. Třeba to, že Igor a 
David jsou ženatí a mají děti. Uvítací večeře pro Ondru, který přijíždí se svou mladou pří-
telkyní Zlaticou, se nezadržitelně mění v katastrofu. Zlatica, která touží po dítěti, se dozvídá, 
že Ondra má dceru, o které se jí nezmínil. Igor své ženě Nele (Tatiana Vilhelmová) a jejich 
dcerám výměnou za pánskou jízdu slíbil rodinnou dovolenou, na kterou kvůli práci nemůže 
odjet. Davidova manželka Alice (Anna Polívková) si sice nemůže vynachválit manželovu 
péči o jejich čtyři děti, jenže jinak je její svérázný muž v domácnosti naprosto nepoužitelný. 
A tak, když slavnostní tabule mizí pod nánosem sazí z komína, který David opět zapomněl 
opravit, všem ženám dojde trpělivost. Zanechávají pány napospas dětem a vyrážejí na ko-
lech na dámskou jízdu. Tátové se ale nevzdávají a rozhodnou se vydat na vodu v kánoích i 
se všemi dětmi. A tak nyní již desetičlenná expedice vyplouvá na dvoudenní plavbu vstříc 
dobrodružstvím a spoustě bláznivých zážitků. KOMEDIE PRO CELOU RODINU 
Vstupné 80,- Kč                                                                     Rodinný film i pro špunty       

21.7. v 19 hod.          LOGAN: WOLVERINE 
Wolverine (Hugh Jackman) se vrací. Jenže je na tom nyní trochu hůř. Jeho schopnost uzdra-
vování pomalu vyprchává a elánem také zrovna nehýří. Navíc je na vše skoro sám. Z X-
Menů přežívá ještě Charles Xavier známý také jako Profesor X (Patrick Stewart), který je 
ale vážně nemocný, ztrácí paměť a trpí nebezpečnými záchvaty ohrožujícími jeho okolí. 
Společně se ukrývají v opuštěné továrně na americko-mexické hranici. Jejich utajení ale 



FRYMBURSKÉ OZVĚNY ČERVEN 2017 

 

 21 
 

skončí, když se objeví Laura (Dafne Keen), dívka, která má překvapivě stejné schopnosti 
jako Wolverine a v patách má navíc nelítostné pronásledovatele, kteří se jí snaží zmocnit. 
Ve chvíli, kdy Wolverine a Profesor X přijmou Lauru „do rodiny", stávají se z nich štvanci, 
kterým jde po krku velmi brutální a vytrvalý nepřítel. Hrdinové na útěku mají k dispozici 
jen zbytky sil starých X-menů a Lauřiny schopnosti, které však ona sama těžko zvládá. A 
tak přichází čas, aby Wolverine v sobě našel zbývající vůli a sílu nejen k boji, ale i k tomu, 
aby Lauře předal své zkušenosti.(CinemArt) 
Vstupné 60,- Kč                                                                          Mládeži přístupný  
   

PÁTEK 28.7. v 19 hod.   MUZZIKANTI 
Film plný skvělých písniček a hvězdné obsazení,zaručuje dobrou prázdninovou podí-
vanou. Muzzikanti jsou film plný písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou 
rockovou současnost, odehrávající se na československopolském trojmezí, v drsném, ale 
půvabném kraji Těšínského Slezska, kde slovo chlapa má stále svou sílu, půvab žen přitahu-
je od nepaměti a hudba má své nezastupitelné místo. Zkrátka magický kraj pro zdánlivě 
obyčejné, a přece něčím osobité a hlubokou lidskostí protkané příběhy s dobrým koncem. 
Hrají: Pavel Kříž, Michalina Olszańska, Patrik Děrgel, Martin Dejdar, Maroš Kramár, Sara 
Sandeva, Markéta Konvičková, Magdalena Wronková, Eva Vejmělková, Karolina Gudaso-
vá, Jaromír Nohavica, Norbert Lichý, Pavel Callta, Peter Cmorík, Leoš Mareš, Patrik He-
zucký, Jakub Kohák, Albert Černý, Martina Adamcová  
VSTUPNÉ 60,- Kč                                                                      Mládeži přístupný 

 

PÁTEK 4.8. v 19 hod.     ANDĚL PÁNĚ 2 
PŘIJĎTE SE I V PARNÉM  LÉT Ě  OCHLADIT…….Mikuláš se blíží…… 
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší 
službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko 
ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude 
volná. Hádka Petronela s Uriášem o jablko Poznání ale skončí neslavně. V potyčce se vzác-
né ovoce skutálí až na Zemi. Anděl - popleta a jeho kamarád čert-pokušitel musí šupem na 
svět jablko Poznání najít a přinést zpátky. V předvečer svátku svatého Mikuláše se zamotají 
do podivuhodného reje. Setkávají se s malou Anežkou a její krásnou maminkou Magdale-
nou, partou nepoctivých koledníků, vydřiduchem Košťálem i sympatickým Párkařem. Než 
se jim podaří jablko najít a vrátit tam, kam patří, bude třeba zažít velké dobrodružství a 
projít několika nebezpečnými situacemi. A po řadě lidských i „božských" zkoušek, naši 
hrdinové nakonec zjistí, že cesta k poznání vede především přes sebe sama, přes objevení 
síly přátelství, lásky a schopnosti odpuštění. 
Vstupné  80,- Kč                                                                         Film pro všechny 

 

PÁTEK 11.8. v 19 hod.   
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ P ŘÍTEL 

Filmová trilogie ZAHRADNICTVÍ se skládá ze tří samostatných filmů odehrávajících se na 
pozadí nejdramatičtějších období minulého století a časově předchází oblíbenému snímku 
Pelíšky. Vypráví o třech rodinách: rodině leteckého radiotelegrafisty, rodině majitele kadeř-
nického salonu a rodině majitele zahradnictví. Obsáhne 20 let života postav, které musely v 
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těchto pohnutých časech prožít nejlepší léta svých životů. RODINNÝ PŘÍTEL je melodra-
ma odehrávající se ve 40. letech za německé okupace. Tři mladé ženy a dvě děti čekají na 
návrat svých vězněných mužů a otců. Válkou vynucenému rodinnému společenství obětavě 
pomáhá rodinný přítel a lékař Jiří. Film je příběhem lásky, která nesměla být naplněna, 
vypráví o věrnosti, touze, vině a lásce, o odchodech a návratech, o rodině, rodičích a dětech. 
Jde o rodinný portrét viděný pohledem žen, které osud svedl dohromady. 
Vstupné 60,- Kč                                                          Mládeží do 12 let nevhodný 

 

PÁTEK 18.8. v 19 hod.        ŠPUNTI NA VODĚ 
Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) chystají zlatou svatbu. Z 
Kanady přilétá jejich bratranec Ondra (Pavel Liška), povahou tak trochu dobrodruh. Bratry 
napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen ve třech, tak, jako za 
starých časů. Jenže od dob společných spanilých jízd se leccos změnilo. Třeba to, že Igor a 
David jsou ženatí a mají děti. Uvítací večeře pro Ondru, který přijíždí se svou mladou pří-
telkyní Zlaticou, se nezadržitelně mění v katastrofu. Zlatica, která touží po dítěti, se dozvídá, 
že Ondra má dceru, o které se jí nezmínil. Igor své ženě Nele (Tatiana Vilhelmová) a jejich 
dcerám výměnou za pánskou jízdu slíbil rodinnou dovolenou, na kterou kvůli práci nemůže 
odjet. Davidova manželka Alice (Anna Polívková) si sice nemůže vynachválit manželovu 
péči o jejich čtyři děti, jenže jinak je její svérázný muž v domácnosti naprosto nepoužitelný. 
A tak, když slavnostní tabule mizí pod nánosem sazí z komína, který David opět zapomněl 
opravit, všem ženám dojde trpělivost. Zanechávají pány napospas dětem a vyrážejí na ko-
lech na dámskou jízdu. Tátové se ale nevzdávají a rozhodnou se vydat na vodu v kánoích i 
se všemi dětmi. A tak nyní již desetičlenná expedice vyplouvá na dvoudenní plavbu vstříc 
dobrodružstvím a spoustě bláznivých zážitků. Ještě jednou vyrážíme na vodu, pojeďte 
s námi…… 
VSTUPNÉ 80,- KČ                                                                    Rodinná podívaná 
 

PÁTEK 25.8. v 19 hod.          BÁBA Z LEDU 
Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) 
pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích synů 
(Marek Daniel, Václav Neužil), snach (Petra Špalková, Tatiana Vilhelmová) a vnoučat. 
Zatímco šedesátnice Hana prožívá love story, tradiční víkendové obědy v rodinné vile ztrá-
cejí na idyličnosti a postupně vyplouvá na povrch, že každý z hrdinů má nějaké tajemství. 
Haniným nečekaným spojencem se stává vnuk Ivánek, který si zamiloval nejen svérázného 
Broňu, ale i jeho slepici Adélu a otužileckou komunitu na břehu Vltavy. Příběh rozkrývající 
nelehké vztahy mezi třemi generacemi přináší naději, že život lze vzít do vlastních rukou v 
jakémkoli věku.(Falcon) 
VSTUPNÉ 60,- Kč                                                       Mládeži do 12 let nevhodný 
 

 
Přejeme pěkné prožití  prázdnin. 

Sledujte naš fb Kino Nový Hrádek. 
Změna programu vyhrazena a doplnění filmů je možné. 

Dále nabízíme promítání pro školy v přírodě a tábory v okolí. 
Info na 606880810 
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2. Nový Moto Hrádek 6.5.2017 
 

 
Vítězové a účastníci místního kola soutěže Zlatá srnčí trofej 6.5.2017 
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Sourozenci Štěpánovi na Hrádouské vařečce 13.5.2017 

 

 
Vystoupení Hrádováčku v rámci soutěže Vesnice roku 25.5.2017 


