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Pozdrav
Sluníčko, usměj se maličko,
dýchni na ty tvářičky,
jsou promrzlé celičky.
Holčičko, pozdrav sluníčko!
Sluníčko tě zahřeje
a ještě obejme

Frymburské ozvěny
Čtvrtletní zpravodaj obce Nový Hrádek

www.novy-hradek.cz

www.freewap.cz/wap/novy-hradek.cz

paprsky svými zářivými,
prohřeje nebe i zem,
bude nám dobře všem.
Marina Horská
20.2.2004

Úvaha nad vstupem do EU

•

Lidé pro vstup hlasovali nebo nehlasovali, ale vstupujeme všichni. Sledovali jsme
pořady v televizi ze států, které v unii jsou a nebylo to špatné. Musíme věřit reportérům,
že vybírali své příklady objektivně, ne pouze prouniosticky. Nejde o státy velké a
bohaté, mající životní úroveň obyvatel vysokou již před vstupem do EU. Ale o státy
menší, chudé a hlavně zadlužené jako jsme my. Vzpomínejte se mnou, že před pár lety
proběhly našimi sdělovacími prostředky zprávy o přijetí do unie několika velice
zadlužených států, aby z nich světové banky konečně dostaly své peníze. Jak se tam
v následujících letech žilo většině obyvatel, o tom už nás nikdo neinformoval.
Co čeká nás? Jsme maličký vnitrozemský stát s bohatou kulturní minulostí. Máme
na svou rozlohu nejvíce historických památek v Evropě, ne vždy dobře udržovaných.
Absolventi Karlovy univerzity jsou uznáváni ve světě právě tak jako ti, co studovali na
Sorboně. Máme na světové úrovni inženýry, lékaře, umělce i vědce. Žijeme v krásné
krajině a když dáme pozor, zůstane krásná i pro naše potomky. Ctíme lidové tradice a
naše předky a to by nám mělo pomoci, abychom nezapomněli na to, že jsme Čechy, na
svou identitu.
To bylo to lepší, nyní to horší: jsme zadluženi na hranici únosnosti. Lidský věk se
prodlužuje a populace stárne. Rodí se méně dětí než umírá starých lidí. Ubývá
pracovních míst vytvářejících produkci, roste nezaměstnanost a zvětšuje se úřednický
aparát. Rozpočet naší vlády nemůže dostát požadavkům na bezpečnostní, sociální,
zdravotní a vzdělávací výdaje ministerstev. Roste kriminalita a co je horší, že i dětí a
mladých lidí. Není to jen u nás, je to na celém světě. Jenže velké státy si poradí, mají již
zkušenost. My se v tom plácáme, a nevíme, jak ven.
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Pomůže nám EU? Nebudeme fungovat jen jako velké překladiště nebo nedej Bože
shromaždiště evropského odpadu?

•

Jana Šotolová

•

Krátce...

"
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6. prosince 2003 silný poryv větru přelomil 30m vysoký vánoční strom Karel
III. na Staroměstském náměstí v Praze. Strom při pádu těžce zranil 4 lidi.
13. prosince 2003 se podařilo Američanům po 9 měsících dopadnout iráckého
diktátora Saddáma Husajna. Ukrýval se v podzemí. Pravost jeho osoby potvrdila
zkouška DNA.
14. prosince 2003 se v místním kině uskutečnil vánoční koncert. Po vystoupení
dětí z mateřské školy zahrála a zazpívala Valanka.

26. prosince 2003 se sešlo velké množství převážně mladých lidí, aby si zatančili a
dobře se o Vánocích v sokolovně pobavili na Štěpánské zábavě. Hrála hudba
HEKTOR.
26. prosince 2003 se konala v pohostinství Na Kovárně Valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů. Sbor má 80 členů. Výjezdové družstvo v roce 2003
zasahovalo u dvou požárů.
3. ledna TJ Sokol uspořádala Sokolský ples s hudbou MAXI BEND. Pěkná
výzdoba, bohatá tombola a předtančení tanečního klubu FINIST vytvořilo
příjemnou a důstojnou atmosféru plesu.
9. ledna proběhla v obci za účasti malých koledníků Tříkrálová sbírka 2004,
kterou organizuje na pomoc lidem v nouzi Česká katolická charita.
23. ledna se v místním kině promítal film Želary. Film natočený na motivy
povídky Květy Legátové s Aňou Geislerovou v hlavní roli byl nominován na
Oskara.
24. ledna se konal 4. reprezentační ples pořádaný rodičovským sdružením
mateřské a základní školy. Na plese vysoké společenské úrovně hrála hudba
GRUNDIG a s pěkným předtančením vystoupil taneční klub HOP z Dobrušky.
Přítomné potěšila nápaditá a bohatá tombola.
Od 5. února 2004 došlo ke změně svozového dne komunálního odpadu z pátku na
čtvrtek.
7. února uspořádali místní hasiči svůj tradiční Hasičský bál. Hrála hudba
ELASTIC. Zábavu zpestřila tombola, komické obrázky s hasičskou tematikou a
předtančení tanečního klubu FINIST ve 3 výstupech.

•
•
•
•
•

8. února se konaly lyžařské závody mládeže O cenu Frymburku pro nedostatek
sněhu na sjezdovce v Deštném v Orl. horách. Sněžit začalo 9. února.
12. února napadl po 10 letech sníh také v Řecku. Athény byly pod sněhem a život
města byl ochromen.
15. února se na závěr plesové sezóny uskutečnil v sokolovně oblíbený Dětský
karneval.
16. února zemřel ve věku 64 let komik a původní partner Jiřího Grossmana
Miloslav Šimek. V současnosti se věnoval politické satiře.
1. března se ve výborovně sokolovny uskutečnila Valná hromada TJ Sokol.
V současnosti má jednota 307 členů, z toho 209 dospělých, 19 dorostenců a 79
žáků. Sokolové zhodnotili práci výboru a oddílů a byl zvolen nový výbor.

-----------------------------------------------------------------------------------France: Ve vzpomínkách si udělejte občas úklid: vymeťte zbytečné, spalte chmurné, oprašte
příjemné a vyleštěte radostné zážitky své minulosti.
A.M.

GARÁŽE PÍSNÍK

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2004
PODĚKOVÁNÍ

Oblast: Náchod, Bezděkov, Broumov, Česká Čermná, Česká Skalice, Hořičky,
Hronov, Machov, Meziměstí, Nový Hrádek, Police nad Metují, Suchý Důl, Teplice nad
Metují, Velké Poříčí, Velký Třebešov
FARNÍ CHARITA NÁCHOD DĚKUJE VŠEM, KDO SE NA REALIZACI SBÍRKY
PODÍLELI !

Sbírka se uskutečnila díky těmto ochotným lidem:

Jak jsem vás informovala již minule – v Písníku je naplánovaná výstavba deseti garáží a
jedné dvojgaráže a zaregistrovaných zájemců o stavbu garáže bylo 14 (7 z Nového Hrádku a
7 chatařů). Slíbila jsem vám, že vás budu informovat o způsobu výběru z řad zájemců, které
mělo stanovit zastupitelstvo obce na svém zasedání.
Takže jak to vše dopadlo…
ZO provedlo kalkulaci vložených nákladů:
– obec zadala vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení a ke stavebnímu
povolení pro všech 11 garáží – fakturováno částkou cca 79.000,- Kč. Stanoven podíl
7.000,- Kč/ 1 stání
– obec zaúčtovala náklady na napojení na kanalizaci a opravu příjezdové komunikace.
Stanoven podíl 3.000,- Kč/ 1 stání
Náklady obce tedy jsou 10.000,- Kč/garáž a 20.000,- Kč/dvojgaráž. Zastupitelé obce
rozhodli o způsobu výběru z řad zájemců – výběr se uskuteční formou dražby a schválili
výchozí cenu pozemku 10.000,- Kč/garáž. Obec díky společnému řízení šetří práci, čas a
finance jednotlivých stavebníků (toto ocenili zejména chataři, kteří si neuměli představit, jak
by si všechny náležitosti sami v Náchodě zařizovali). Obec zaplatí daň z převodu
nemovitosti. Obec se zavázala, že zajistí převedení společného stavebního povolení na
jednotlivce.
Kalkulace ceny = podíl na nákladech obce + cena pozemku. S touto kalkulací bylo
seznámeno 14 zájemců na informační schůzce. Za týden se na dražbu dostavilo pouze 7
z nich (3 Hrádováci a 4 chataři). K samotné dražbě došlo pouze u prodeje pozemku pro
dvojgaráž – byli dva zájemci a cena pozemku vzrostla z 10.000,- Kč na 20.000,- Kč. Ostatní
kupovali za vyvolávací cenu. Všech 7 zájemců složilo na OÚ stanovený podíl na nákladech
obce a prodej pozemků pro garáže č. 11 a 1-6 byl schválen na zasedání ZO dne 16.2.2004.
Dle sdělení OÚ se do dnešního dne přihlásili další 2 zájemci o místa pod garážemi č. 7,8)
O tomto prodeji rozhodne ZO na příštím zasedání. Ještě dvě místa jsou volná.
O dění na ZO informovala Jana Šinkorová

Dobrovolníci – téměř 350 „králů“ a více než 100 dospělých vedoucích skupinek; množství
dobrovolných asistentů v jednotlivých oblastech, kteří vyhledali vedoucí skupinek a dětské
koledníky, zajistili občerstvení a zorganizovali samotný průběh sbírky v oblasti.
Speciálně děkujeme za spolupráci Evangelické akademii Náchod.
DÁRCI, kteří obdarovávali tři krále finančními dary.
Městské a obecní úřady: Náchod, Bezděkov, Broumov, Česká Čermná, Česká Skalice, Hořičky,
Hronov, Machov, Meziměstí, Nový Hrádek, Police n. Metují, Suchý Důl, Teplice n. Metují,
Velké Poříčí
Farní úřady: Česká Skalice, Police n. Metují, Náchod, Nový Hrádek
Obrázky pro sbírku nakreslily:
Školy: ZŠ Hradební a ZŠ Masarykova Broumov, ZŠ Hořičky, ZŠ Police n. Met., ZŠ Teplice n.
Met., ZŠ Hronov, ZŠ Meziměstí, ZŠ Běloves - Náchod, ZŠ Plhov - Náchod, ZŠ TGM Náchod,
ZŠ Komenského - Náchod, ZŠ Nový Hrádek, Zvláštní škola Broumov
Mateřské školy v Náchodě a okolí: - Alšova, Babí, Běloves, Bražec, Březinova, Komenského,
Kramolna, Myslbekova, Plhov, Vančurova
Koncert na podporu sbírky připravily:
Smyčcový orchestr ZUŠ Náchod, Pěvecký sbor ZUŠ Náchod
Firmy, které darovaly občerstvení a ceny pro koledníky z Náchoda a okolí:
Maršík - Ovoce a potraviny, Náchod
RĚZNÍK UZENÁŘ MAREŠ s. r. o., Náchod
Knihkupectví Alice Horová, Pavel Maur, Palackého, Náchod
Vybrané peníze (desítky kilogramů) ochotně spočítala: ČSOB Náchod

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ
Úvěry obcím
PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÍZKOÚROČENÝCH
ÚVĚRŮ VLASTNÍKŮM BYTOVÉHO FONDU V OBCI NOVÝ
HRÁDEK PODLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 396/2001 SB.
S platností od 15.1.2004 má možnost obec Nový Hrádek poskytovat fyzickým nebo
právnickým osobám na opravu nebo modernizaci bytového fondu (byt, rodinný dům, bytový
dům) v jejich vlastnictví nízkoúročené úvěry z finančních zdrojů poskytnutých obci Státním
fondem rozvoje bydlení.
Poskytování nízkoúročených úvěrů fyzickým nebo právnickým osobám se řídí níže
uvedenými zásadami:
1. Podmínky pro poskytnutí úvěru fyzické osobě:
Fyzická osoba:
a) nemá peněžité závazky vůči obci
b) nemá záznam v rejstříku trestů,
c) nepodniká ve stavebnictví.
2. Podmínky pro poskytnutí úvěru právnické osobě:
Právnická osoba:
a) má sídlo v České republice,
b) není v konkursním řízení,
c) nemá daňové nedoplatky (potvrzení od FÚ),
d) nemá nedoplatky na nemocenském pojištění zaměstnanců (potvrzení od zdravotní
pojišťovny),
e) předmětem jejího podnikání není stavebnictví.
3. Další podmínky společné pro oba výše uvedené typy žadatelů o úvěr:
a) opravovaný dům (byt) je v katastrálním území obce
b) žadatel předloží obci předpokládaný rozpočet opravy a ohlášení opravy podané u stavebního
úřadu (na opravy malého rozsahu, na něž se ohlášení nevztahuje, se úvěr neposkytuje), případně
stavební povolení pro opravy a modernizace, kde se toto vyžaduje,
c) úvěr bude použit výhradně na opravu nebo modernizaci bytu, bytového domu nebo rodinného
domu, na jehož opravu či modernizaci žadatel uzavřel s obcí úvěrovou smlouvu. Úvěr je možno
použít jen do výše 50% nákladů akce. Zbývajících 50% musí žadatel krýt z jiných zdrojů. Po
skončení akce obec zkontroluje, zda vyčerpaná část úvěru nepřekročila 50% skutečných nákladů
stavby.
Úvěr je úročen 3% úrokovou sazbou ročně a uzavírá se nejvýše na takovou dobu, aby obec
měla možnost včas vrátit zapůjčené finanční prostředky Státnímu fondu rozvoje bydlení.
Prostředky z poskytnutého úvěru je možno použít výhradně na opravy nebo modernizace
bytu, rodinného domu nebo bytového domu. U rodinného domu nebo bytového domu lze do
takovéto opravy zahrnout i plášť domu včetně střechy. Prostředků z úvěru nelze použít na
opravy nebytových prostorů v domě, jako jsou garáže, prádelny, dílny a obdobné nebytové
prostory. Nelze je rovněž použít na výstavbu bytu, rodinného nebo bytového domu nebo na
rozšíření bytu.

poř.
č.
01
02
03
04
05
06

Z fondu se poskytují tyto druhy půjček s úrokem 3%:
název – účel
obnova střechy (oprava,výměna) starší 10-ti let na
1dům
obnova fasády domu včetně oplechování a zateplení u
domu staršího 10 let - na 1 byt
obnova (zřízení) topení na 1 byt
oprava (výměna) oken, dveří u domu staršího 10 let – na
1 byt
na dům
izolace proti zemní vlhkosti u domu staršího 10 let
opravy, modernizace bytu, byt.domu nebo rod.domu

lhůta
splatnosti
5 let

horní hranice
půjčky
do 100 tis. Kč

3 roky
5 let
3 roky
3 roky

do 50 tis. Kč
do 100 tis. Kč
do 40 tis. Kč
do 50 tis. Kč

5 let
3 roky
3 roky

do 80 tis. Kč
do 50 tis. Kč
do 50 tis. Kč

Jednotlivé účely úvěru lze kumulovat.Úvěr nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho
domu, popř.bytu. Maximální částka úvěru poskytnutá jednotlivému žadateli činí 150 tis. Kč. V
případě manželů se poskytuje úvěr jen jednomu z nich.
Na opravu téhož domu nebo bytu se poskytuje úvěr v průběhu deseti let jen jednou. Výjimku
může udělit zastupitelstvo obce jen v naléhavých případech havarijního charakteru nebo když to
dovoluje nezájem o úvěr ostatních vlastníků bytového fondu za předpokladu, že předchozí úvěr je
plně splacen.
Obec uzavře smlouvu o úvěru s žadatelem poté, co žadatel předloží předpokládaný rozpočet
akce přičemž výše úvěru nepřekročí 50% předloženého rozpočtu.
Dojde-li k převodu nebo přechodu vlastnictví bytů, na jejichž opravy nebo modernizaci byly
prostředky z úvěru poskytnuty, na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, prostředky se
ponechají tomuto novému vlastníkovi bytu, a to ve výši a za podmínek sjednaných s původním
příjemcem prostředků, pokud nový vlastník převezme v plném rozsahu závazek ke splacení
zbývající části těchto prostředků a převezme v plném rozsahu i práva a závazky vyplývající ze
smlouvy o jejich poskytnutí.
Žádosti o poskytnutí úvěru na výše uvedené účely mohou být podány od 19.2.2004
do.31.3.2004 na Obecní úřad Nový Hrádek. Termín možnosti podání žádostí končí dnem
31.3.2004.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodne o výběru uchazečů, kterým bude úvěr
poskytnut.
V případě vyšší poptávky než jsou možnosti obce k jejich plnému uspokojení, bude o
přidělení úvěru rozhodovat tříčlenná komise ve výběrové řízení, při kterém bude přihlíženo
k účelu, na který má být úvěr poskytnut a k jeho naléhavosti. O výsledku výběrového řízení
budou všichni uchazeči vyrozuměni neprodleně. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření
smlouvy do 30 dnů po vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Proti výsledku výběrového
řízení se nelze odvolat.
Upozornění: Při nedodržení dohodnutého (i dodatečně) splátkového režimu nebo dalších
podmínek stanovených smlouvou nebo těmito Pravidly se zvyšuje úrok za celou dobu
poskytnutého úvěru o 5% ročně a dlužník je povinen vyčerpanou částku z úvěru, včetně úroků,
splatit okamžitě.
V Novém Hrádku dne 19.2. 2004
Petr Lemfeld
místostarosta

Vladimír Říha
starosta

O místním sboru dobrovolných hasičů v roce 2003
Naše členská základna čítá celkem
80 členů. I v letošním roce byla naše
snaha udržet a zvelebit to, co jsme
v těch letech minulých vybudovali.
Prostor našeho cvičiště si stále žádá
nejrůznější opravy a úpravy. Zmiňme
pravidelné sečení, které provádí bratr
Iva Štěpán spolu s Alešem Poulem.
Opravy se dočkala i vstupní brána na
cvičiště a nově byly osázeny vymrzlé
stromky.
Neustálou a pravidelnou péči potřebuje i naše cisterna a ostatní zabezpečení sboru.
Menší opravy a STK jsou samozřejmostí. Nový kabát dostala i vrata na místní zbrojnici. Každé jaro se provádí svoz kovového odpadu. Nezapomínáme ani na Písník, kde jak
víte již pravidelně pořádáme pouťové opékání selete. Byla zde VAKem Náchod zavedena pitná voda a námi zakoupeno ekologické WC.
Náš sbor je veden jako sbor vysoké kvality, o čemž se můžeme přesvědčit i na výjezdových cvičeních a nebo soutěžích (viz příloha.). Nic není zadarmo, a tak naši členové musí absolvovat nejrůznější školení, semináře, cvičení na dýchací přístroje a
hlavně pracují s dětmi. Od Královehradeckého kraje náš sbor dostal pro letošní rok
dotace na chod naší jednotky částku 15000,- Kč, právě na již zmíněná školení a odbornou přípravu.
Letos byl náš sbor nucen zakoupit dvě akcie
v hodnotě 2000,- Kč, a to z důvodu pojištění na
soutěžích, bez kterého se nelze obejít. I nadále se
snažíme spolupracovat s místním Sokolem a samozřejmě i se Základní školou. Příkladem je dětský
den pořádaný základní školou, kde jsme předvedli
vybavení vozidla, požární útok a vše korunovali
sprchou v parném dni. Dětem ve školní družině
jsme udělali radost sponzorským darem v hodnotě
500,- Kč. Během roku jsme i několikrát zapůjčili stan, a to např. pro lyžařský oddíl na
závody, na školní akademii a nebo na oslavu 80 let založení místní základní školy.
Naše kulturní a společenská činnost byla založena na tradici. V únoru pořádáme
každoročně Hasičský bál, začátkem léta pak pouťové opékání a podzimní posezení i pro
naše členy a příznivce. V letošním roce hasičský sbor pořádal i mikulášskou zábavu.
Neměli bychom zapomenout zmínit se o tradičním poděkování našim členkám u příležitosti Dne matek a nebo blahopřání k jubileím našim členům.
V letošním roce naše výjezdové družstvo zasahovalo u dvou požárů.
Dne 1.4.2003 v 1.30 hodin jsme byli vyzváni k požáru rekreačního stavení v obci
Sedloňov. Veliteli zásahu se naše družstvo hlásilo za 25 minut po vyhlášení, což ukazuje na naší připravenost družstva a rychlost našeho řidiče. Naším úkolem bylo doplňovat
kyvadlovou dopravou ostatní sbory vodou. Ve 3.30 hodin jsme odjeli na základnu.. Na

zásahu se podílelo několik sborů
z rychnovska i náchodska. Stavení zcela
vyhořelo, ale ke zranění osob nedošlo.
Dne 7.5.2003 jsme vyrazili na polygon
do Náchoda, když před obcí Jizbice jsme
vyslechli hlášení o požáru paseky v katastru
obce Lipí. Přihlásili jsme se na dispečink
v Náchodě a ten nás okamžitě vyslal na
místo požáru, kde jsme byli dříve než místní
jednotka. Ohnisko požáru bylo velice rychle
lokalizováno. Příčinou byla lidská nedbalost
při pálení klestí.
Zkouška na dýchací přístroje se koná
každoročně, a ne jinak tomu bylo i letos, kdy
jsme 7.5. a 22.10.2003 tuto zkoušku polygonem ve Velkém Poříčí prošli. Účastni byli
všichni členové výjezdového družstva. Akce
byla náročná, ale hlavně nezbytná.
Naše výjezdové družstvo má 18 členů
ve složení: Bek Jiří, Suchánek Vladimír, Grim Milan, Grim Petr, Rázl Jaroslav, Štěpán
Ivo, Bek David, Kovačík Milan, Ruffer Petr, Bek Aleš, Špreňar Jaroslav st., Špreňar
Jaroslav ml., Kovačík Lukáš, Drašnar Josef, Grim Jarmil, Grim Milan ml., Klein Petr,
Lanta Radomír.
Každý člen výjezdového družstva musí během roku projít odborným školením a
zdravotní prohlídkou.
Dne 5.3. se naši členové Bek Jiří, Štěpán Ivo a
Suchánek Vladimír zúčastnili školení profesní
způsobilosti řidiče, které je nezbytné pro řízení
vozidla s majákem. Výše jmenovaní obdrželi od
HZS průkazky o zplnomocnění velitele při zásahu
do příjezdu profesionálů.
Dne 27.3. se konalo v Novém Městě nad Metují cvičení, kde byla HZS Náchod prověřena naše vybavenost výjezdového vozidla a
funkce čerpadla. Prověrka proběhla na výtečnou. V dubnu prošla naše cisterna STK a
SME.
V květnu se náš člen Špreňar Jaroslav ml.
zúčastnil kurzu hasiče a po jeho úspěšném zakončení se zařadil do výjezdového družstva. Naši
připravenost jsme si mohli ověřit i 26.9., kdy se
konalo společné aplikační cvičení v Dolech pod
Novým Hrádkem. Úkolem bylo dopravit vodu
z potoka u Kovapu na Krahulčí. Účastnily se i
sbory z Blažkova, Slavoňova, Sendraže, Mezilesí, Jestřebí. Cvičení proběhlo bez problémů a na

slušné úrovni.
Naše cisterna není použita nejen při výjezdech ale
např. i na kropení zeleně, nebo na pomoc při cvičení
mladých hasičů v Kamenci.
V letošním roce jsme se zúčastnili dvou soutěží:
20.června se konala okrsková soutěž v Mezilesí,
kde muži obsadili první dvě místa a ženy místo třetí.
16.srpna se konal Přibyslavský pohár, kde ženy byly diskvalifikovány a muži se
umístili na krásném pátém místě.
Tímto děkujeme všem, kteří se těchto soutěží účastní jmenovitě našim členkám,
tj.: Beková Olga, Grimová Jarmila, Beková Radka, Suchánková Martina, Přibylová
Petra, Rázlová Iveta, Beková Václava, Gančarčíková Gabriela.
A co naše mládež ?
Děti jsou rozděleny do dvou
hlídek mladších a jedné hlídky
starší.
- 18.1.2003 byla soutěž Hasičský
trojboj
hlídek
v Jetřichově. Zaměření soutěže je
především na jednotlivé disciplíny např. spojování půlspojek,
uzle, topografické a grafické
znaky z požární ochrany. Starší
děti mají přidané testové otázky
z požární ochrany.
- 26.4.2003 se konal jarní pohár ZPV v Šonově. Mladší hlídka A se umístila na
13.místě a hlídka B na 26. místě. Starší hlídka na 16. místě ze 46.
- 4.5.2003 byla soutěž družstev o pohár starosty SDH Nízká Srbská. Na této soutěži se mladší umístili na 10. a starší na 7. místě.
- 17.5.2003 jsme se účastnili XV.ročníku Bohdašínského poháru u Červeného Kostelce. Mladší se umístili na krásném 7 místě a starší na místě 3.
- 23.-24.5.2003 byla Okresní soutěž pro mládež HRA PLAMEN v Josefově. Tato
soutěž probíhá dva dny. Zde ti mladší obsadili 5.místo.
- 4.10.2003 se konal III. Ročník pohárové soutěže hlídek v Hronově.
- 18.10.2003 byl branný závod v Mezilesí. Je to náročný závod a opět jsme velice
dobře uspěli.
- 2.-16.8.2003 se konal tradiční tábor KAMENEC. Účastnily se Jana a Dana Fišerovy. Zde se během pobytu konal cvičný výjezd k požáru, kde si vše zajišťují a uskutečňují děti. Rozvinují hadice od strojů, spojují požární vedení a nakonec hasí fiktivní
požár. Náš sbor s dalšími šesti SDH zajišťuje cisterny a dohlíží na jejich činnost.
- 4.5.2003 proběhla exkurze na HZS ve Velkém Poříčí. Této akce se s námi účastnily děti a vedoucí z Mezilesí. Prohlédli jsme si veškerou techniku, prolézali polygon,
sjížděli po skluzu a na operačním středisku nám byl vysvětlen postup při vyhlašování

poplachu. Získali jsme spoustu zajímavých informací a nových poznatků. Dětem se to
velice líbilo.
Jako tradičně jsme uspořádali mikulášskou nadílku. Každý malý hasič dostal pěkný
balíček a menší občerstvení. Děti se účastní i brigád pořádaných sborem. Se spoluúčastí
na dotaci jsme zakoupili dětem nové přilby na cvičení a štafetové hadice. Mají i jednotné oblečení se znakem a logem „Nový Hrádek“
Je za námi další kus práce, a s tím spojené starosti, které střídají i úspěchy těch
nejmenších hasičů. Je to především spousta času a kolikrát i pevných nervů při práci
s nimi. Informace o činnosti našeho sboru získáte nejenom v příspěvcích ve Frymburských ozvěnách, na internetové adrese www.novy-hradek.cz, ale i na videokazetách
našeho sboru, kde je vše nahráno.
Závěrem mi dovolte Vám všem poděkovat za spolupráci a za přízeň, kterou věnujete našemu sboru.
Petra Přibylová

********************
Míra nezaměstnanosti v Novém Hrádku v roce 2003
Obec Nový Hrádek patří dlouhodobě k místům s nejnižší nezaměstnaností nejen v rámci
okresu Náchod, ale i v rámci celé České republiky.
Míra nezaměstnanosti
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Míra nezaměstnanosti v Novém Hrádku za rok 2003 klesla o 1,4 procentního bodu. Ke
konci roku 2002 zde bylo evidováno 18 nezaměstnaných osob, ke konci roku 2003 to
bylo 14 nezaměstnaných osob. Přitom se zvýšil počet ekonomicky aktivních osob o 17 a
to z počtu 326 osob k 31.12.2002 na 343 osob k 31.12.2003.
Pro zajímavost je možno uvést, ze ke konci roku 2000 byl počet ekonomicky aktivních
osob v Novém Hrádku 371 a počet nezaměstnaných byl 10 osob.
ing. Pavel Sobotka

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA SOKOLOVNĚ
Myšlenka zbudovat v areálu sokolovny dětské hřiště leží v mé hlavě již několik let.
Na Novém Hrádku chybí veřejně přístupné dětské hřiště a přiznejme si, areál
sokolovny je pro umístění takovéto stavby jako stvořený. Díky hřišti na házenou se
zde scházejí děti i mimo organizovanou sportovní činnost, doskočiště nahrazuje
pískoviště a keře a lesík skrývačky. A pak, sportovní areál doplněný dětským
hřištěm a případně místem pro opékání – to je nejen má představa sportoviště
dneška. Protože jsem pro tuto svoji představu získala podporu jednoty Sokola Nový
Hrádek a i zastupitelů obce Nový Hrádek, předkládám vám vizi dvou cest, které se
nyní jeví jako reálné, jak tuto představu naplnit, jak dojít k tomu, že na zatravněné
vyvýšenině nad hřištěm u sokolovny bude stát dětské hřiště.

2) Akce „Hrádek dětem“
Myšlenka zbudování dětského hřiště za přispění samotných Hrádováků byla vlastně
první o které jsem přemýšlela, ještě než se našla možnost získání grantu u ČOS.
Posuďte sami – Sokol poskytne místo, obec dá dřevo, Hrádováci brigádně zbudují
hřiště, místní zaměstnavatelé a podnikatelé se podělí o zaplacení zbylých položek
jako jsou písek, cement, spojovací materiál, lana, sedátka houpaček, skluzavka,

1) Dotace od ČOS
ČOS vypisuje každoročně
granty pro různé oblasti.
Naše jednota se rozhodla
letos usilovat o získání
grantu v oblasti „úpravy
venkovních sportovišť“ a
podala projekt „výstavba
dětského hřiště v areálu
sokolovny v Novém Hrádku“. Tento projekt zahrnuje kompletní dodávku dětského
hřiště na klíč, včetně dopravy a montáže. Ze široké nabídky, která v oblasti
dětských hřišť u nás je, nás nejvíce zaujala sestava Karlštejn firmy Kulant cz s.r.o.
z Pardubic. Jak je z obrázku patrno, tato sestava obsahuje šikmou plošinu, šplhací
tyč a šplhací vlnovec, příčkový žebřík, trubkový most, skluzavku a houpačku.
Sestavu vhodně doplňují dvě pružinová houpadla (ty nejsou na obrázku), oblíbená
u menších dětí. Cena sestavy Karlštejn bez DPH je 209.700,- Kč. Dvě pružinová
houpadla přijdou bez DPH na 25.000,- Kč. DPH je zatím 5% (do května… po
vstupu ČR do EU se uvidí..) čili 11.735,- Kč (do května… a pak může být až o
40.000,- Kč vyšší). Cena celkem tedy činí 246.435,- Kč. Pokud grant získáme,
bude finanční podíl ČOS činit maximálně 70% této částky – čili max.172.504,- Kč.
Zbytkem částky (v tomto případě 73.931Kč) se musí podílet žadatel – Sokol Nový
Hrádek. V případě získání tohoto grantu, přislíbila finanční spoluúčast i obec Nový
Hrádek.

lepenka na střechu… a tak vznikne zcela unikátní dětské hřiště „Hrádek dětem“,
které finančně bude mnohem levnější nežli sestava na klíč od firmy Kulant s.r.o.,
ale zase předpokládá u Hrádováků jakýsi pocit sounáležitosti s okolím, kde žijí,
jakousi připravenost přiložit ruku k dílu jedná-li se o dobrou věc… a u organizátora
přesvědčovací taktiku a organizační schopnost. Jsem optimistka a tak jsem se
rozhodla v případě nezískání grantu od ČOS do akce „Hrádek dětem“ jít a zbývá
mi doufat, že získám podporu na všech frontách a hlavně, že seženu dostatek
brigádníků a dílo se zdaří.
S přáním „do roku 2005 s dětským hřištěm na sokolovně“ se s vámi loučí
Jana Šinkorová

SOKOL NOVÝ HRÁDEK MÁ „FIREMNÍ“ TRIČKA
Kdo někdy byl na nějaké sportovní akci (sletu,
závodech, turnajích, turistickém setkání) viděl, jak
pěkně vypadá, když mají účastníci z jedné jednoty
stejná trička. Hezky to vypadá a má to i další výhody –
na masovějších akcích se kamarádi snáze najdou, každý
hned ví, odkud jste a pokud se zvolí vhodná křiklavá
barva, je snazší pro vedoucího i orientace v prostoru
(prostě koukne, vidí deset žlutých triček a ví, že se
nikdo neztratil).
Výbor Sokola Nový Hrádek se rozhodl nakoupit jasně žlutá trička a opatřit je
logem. Samotné logo vzniklo za přispění celého výboru a najdete na něm vše, co je
pro panorama Nového Hrádku typické, znak Sokola a znak obce. Po posouzení
nabídek tiskáren v okolí byla vybrána tiskárna LD.PRINT Náchod a ta natiskla
prvních 155 jasně žlutých triček (z toho je 40 dresů – prsa logo, záda číslo) od
dětských velikostí až po maxi triko XXXL, za které Sokol zaplatil cca 18.000,- Kč.
Každý cvičitel obdrží tričko zdarma a zájemci z řad členů ČOS si budou moci
tričko zakoupit za jednotnou cenu 120,- Kč/kus.
Jana Šinkorová

VALNÁ HROMADA SOKOLA NOVÝ HRÁDEK
V pondělí 1. března 2004 proběhla za již tradičního nezájmu členů naší jednoty
valná hromada Sokola Nový Hrádek. Zúčastnilo se 9 členů výboru a 11 členů
jednoty. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale ocenit dobrovolnou a nezištnou práci
cvičitelů, dobrovolníků a lidí ve výboru DVĚMA hodinami za celý rok snad není
tak moc.
V úvodu starosta ing. Jeroným Holý seznámil přítomné s návrhem složení výboru.
Poděkoval odstupující místostarostce MUDr. Jaroslavě Pružinové za letitou,
nezištnou a neocenitelnou práci ve výboru a představil nového uchazeče o post
místostarosty pana Imricha Chrenka.
Následoval výčet akcí pořádaných v loňském roce Sokolem Nový Hrádek:
4.1. sokolský bál (218 platících)
1.2. taneční soutěž O sokolské pero (51 párů)
lyžařské závody O cenu Frymburka
23.2. dětský maškarní bál (84 dětí, 139 dospělých)
14.3. taneční zábava se skupinou Teplá buchta (160 platících)

17.5. turistický pochod Hrádouská vařečka (425 pochodníků z toho 157 z Nového
Hrádku)
16.8. turnaj ve volejbalu (4 družstva)
27.9. posvícenská zábava (116 platících)
26.12. štěpánská zábava
Výbor Sokola Nový Hrádek byl navrhnut a schválen v tomto složení:
Ing. Jeroným Holý – starosta
Imrich Chrenko – místostarosta
Jarmila Drašnarová – jednatel
Jiřina Novotná – hospodářka
Lidmila Martínková – náčelnice
Jeroným Holý st.- náčelník, předseda odboru sportu
Renata Suchánková – pokladní
Ing. Jana Šinkorová – vzdělavatelka
Zdena Janoušková – matrikářka
Jan Raule – sokolník
Dále vystoupili jednotliví členové výboru se zprávami o dění a činnosti v jejich
oblasti.
Zprávu hospodářky Jiřiny Novotné přebírám přímo od autorky:

Zpráva o hospodaření v roce 2003
Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek
Stav k 31.12. 2003:
Pokladna
5 179,Banka
16 029,Nejvíce finančních pohybů se týká Lyžařského oddílu.Proto jsem si dovolila rozčlenit
hospodaření naší jednoty v roce 2003 na pohyby Lyžařského oddílu a na ostatní.
Rozhodující příjmy:
Lyžařský oddíl:
reklama
tržba za vlek
pronájem areálu
oddílové příspěvky

22 000,274 462,13 000,29 940,-

Ostatní:
členské příspěvky
31 810,oddílové příspěvky
12 600,pronájem sokolovny
19 675,přidělené dotace
67 790,tržba zábavy, ples a další akce

Rozhodující výdaje:
Lyžařský oddíl:
el. energie
cestovné

23 604,20 606,-

Ostatní:
el. energie
cestovné

16 345,35 173,-

údržba areálu, rolby
118 411,uhlí
35 288,( 105 000,- montáž dopr. lana)vodné, stočné
7 387,splátka půjčky
100 000,(poslední splátka za nový lyžařský vlek)
drobné sport. potřeby
13 023,Pojištění podnikatelských rizik - sokolovna a lyžařský areál
15 787,Povinné výkazy ročního vyúčtování byly odvedeny dne 26.2. 2004 na Sokolskou župu
v Náchodě.
Hospodářský výsledek hospodářské činnosti za rok 2003 činí -197 063,- Kč. Tělocvičná
jednota Sokol Nový Hrádek nemá tedy povinnost platit za rok 2003 daň z příjmů.
V Novém Hrádku dne 1.3. 2004
Zpracovala Jiřina Novotná, hospodářka

Matrikářka Zdena Janoušková seznámila přítomné se stavem členstva naší jednoty
k 31.12.2003
Počet členů: 307
Z toho: 209 dospělých (103 mužů, 106 žen)
19 dorostenců (12 chlapců, 7 dívek)
79 žáků (41 hochů, 38 děvčat)
Náčelnice Lidmila Martínková připomněla oblasti sportu kterým se mohou naši
členi věnovat. A protože ne všichni si vzpomenou alespoň na polovinu,
připomínám, že naše jednota nabízí tyto pohybové aktivity:
Cvičení rodičů a dětí (Olga Langrová)
Aerobic žákyň a aerobic žen (Markéta Vaňková)
Žákyně všestrannost a ženy zdravotní cvičení (Lidmila Martínková)
Všestrannost a fotbal mladší žáci (ing.Pavel Sobotka)
Fotbal starší žáci (Miloš Vaněk)
Volejbal dorost a volejbal smíšená družstva (ing.Jeroným Holý)
Volejbal rekreační (Petr Bohadlo)
Florbal starší žáci (Vlastimil Krejčí)
Malá kopaná muži (Radomír Lanta)
Věrná garda (Mudr.Jaroslava Pružinová)
Lyžařský oddíl (Jeroným Holý, Václav Sychrovský)
Taneční klub Finist (Martina Řeháková)

stráni spojená se závodní sezónou (děti se za sezónu účastní 10-15 závodů). Během
roku oddíl pro své členy organizuje letní, podzimní a zimní soustředění, to zimní
tradičně Na Zvoničce v Peci pod Sněžkou.
Pan Holý poděkoval rodičům dětí z oddílu a dalším dobrovolníkům, kteří bez
nároku na odměnu zajišťují provoz vleku ve stanovenou dobu a panu Štěpánovi (z
nových bytovek) a panu Janu Martínkovi, kteří spolu s ním odstraňují poruchy
spojené s provozem vleku (oprava kotev, výměna kladek). Bez všech těchto lidí by
nebylo možno vlek na Panské stráni provozovat.
Dále pan Holý připomněl, že rolba není v majetku naší jednoty, náš Sokol ji má od
ČOS v nájmu.
Nakonec provedl předběžné zhodnocení letošní zimní sezóny na Panské stáni.
K 29.2. byla letošní tržba na vleku cca 180.000,- Kč, za pronájem jsme utržili
17.400,- Kč. Režie činí cca 34.000,- Kč a elektrická energie cca 23.000,- Kč.
Sezóna není sice u konce ale již dnes je vidět značný propad tržby oproti minulé
zimě. V prosinci bylo málo sněhu, v lednu slabé tržby a v únoru přišlo oteplení
(díky tomu byl přesunut lyžařský závod O cenu Frymburka do Deštného v OH).
Také konkurence se podepisuje na nižší tržbě – v Olešnici v O. H. přibyly dva nové
vleky a nedaleký Sedloňov má areál se zasněžováním.
Na příští sezónu se připravují změny provozní doby. Ve všední dny v lednu
pravděpodobně nebude dopolední lyžování (lyžovat se bude od 13 hod.) a jinak se
bude začínat v 10 hod. a končit v 17 hod. (mimo večerní lyžování).
Následovala diskuse, která se upírala většinou k plánovaným opravám 100 let staré
budovy sokolovny. Členové se zajímali o způsob financování investičních akcí
v ČOS. Sokol samotný nemá na to (viz. zpráva o hospodaření) aby opravy
financoval sám. ČOS vypisuje finanční granty pro různé oblasti. Máme zažádáno o
příspěvek na akci zastřešení balkónu (do kterého zatéká) a na akci zbudování
dětského hřiště. Z diskuze vyplynulo, že ve výboru chybí člověk se stavebními
znalostmi. Výbor se pokusí takového člena získat.
Celkově hodnotím valnou hromadu jako dvouhodinové příjemné posezení, při
kterém jsem se dozvěděla spoustu informací přímo od zdroje a tak nemusím
přebírat zprostředkované klepy.
A kdo nevěří, ať přijde za rok.
Jana Šinkorová (vzdělavatelka)

Mimo organizovanou činnost je v sokolovně k dispozici posilovna a horolezecká
stěna.

- - - - - - - - - - - - - - - SOUKROMÁ INZERCE- - - - - - - - - - - - - - -

Zprávu o činnosti lyžařského oddílu přednesl p.Jeroným Holý.
V tréninku je 29 dětí (11 z Nového Hrádku) pod vedením p. Václava Sychrovského
(trenér skupiny B), p. Pavlíny Sychrovské a p. Lucie Poulové. Po letní přípravě
(cyklistika, atletika, přespolní běh) následuje zimní lyžařská sezóna na Panské

Stavební pozemek na Novém Hrádku vedle pošty. Rozloha 1415
m2, inženýrské sítě v dosahu. Cena dohodou.
Tel.: 281923884, volejte po 19 hodině

Prodám:

Kerak mládeneček v borukovym ráji
ke štěstí přišal.
3.
...dokončení z minulého čísla
A Bětuška pravila: „A kohopak jiného bych si vzala za muže, než
svého zachránce, muže milého, hodného a se srdcem na správném
místě!“ Oba se zaradovali a věděli, že budou-li míti nějaké překážky,
budou jím čelit společnými silami a život bude tudíž snazší i
veselejší. Teď tedy, ruku v ruce, ubírali se na zámek povědět
rodičům, že Bětuška je živa a zdráva a vede si svého vyvoleného,
svého zachránce.
Tak jak to v životě bývá, začínal Pavla svírat strach z blízkého
setkání s rodiči milované Bětušky. Ale jak se říká láska i hory
přenáší, bylo nutno i tento strach překonat. Koneckonců, tatínek je
vcelku dobrák, jak mu Bětuška vyprávěla. Cesta uběhla velice
rychle, najednou se octli pod samotným Městem. Teď už zbýval
poslední náročný úsek: cesta do kopce na náměstí. Nikde ani
živáčka, jenom jedna stará babička s nůší na zádech těžce
oddechujíc stoupá do kopce.
„Dobry vodpůldne milá stařenko, to mám na vás ale štěstí. Pučte mi tu nůši,
já vám ji nahoru vynesu.“
„I děkuju ti, mládenečku, takovymu člověku se dobře v životě povede,
zvlášť pak tuhlec s Bětuškou.“
„Dobrý den, babičko, tak vy mě znáte?“
„Japa by né…“
„Vy jistě pospícháte na trh, viďte babičko?“
„Ba, ba. Tuhlec v nůši mám štůčky plátna, ňáky vařečky a sedrany péři.
To víte, chleba do huby samotnej nepříde.“
A sotva došli na náměstí, začalo se to hemžit lidmi, stařenka celá
ožila, rozloučila se s mladým párem a v mžiku se ztratila v množství
lidí, kteří toužili co nejlépe prodat své zboží. Ale Pavlovi se nepatrně
rozbušilo srdce. Zámek na dosah ruky a s ním i brzké rozhodnutí o
jeho budoucím životě…Sotvaže však překročili práh zámku, rozkřiklo
se radostné: „Bětuška se vrátila! A vede si švarného mládence!“A

milá Bětuška, sotvaže předstoupila před své rodiče, vrhla se jim
kolem krku a jala se vyprávět, jak ji Pavel zachránil, a že by si ho
ráda vzala za manžela.
„Nu, strachu jsi nám tedy nahnala, jen co je pravda, Bětuško, ale co
se týče tvého manželství, nutno promluvit s tvým zachráncem. Tak
nám, milý mládenče pověz, odkud pocházíš, co všechno umíš a
vyprávěj nám něco o tvé rodině.“
„Milej pane hrabě! Vostávam na Novym Hrádku na rynku s mejma
bratrama a nemocnym tátou. Máti už nemám. Moc toho neumim, nide inde
sem nebyl, ale ruce mám zdravy a na mou kuši pracovity.“
„Kdybys mi neřekl odkud pocházíš, stejně bych to poznal.
Takovýmto jazykem se mluví na Hrádku a okolí. A že toho moc
neumíš a nikde jinde jsi nebyl? Vždyť není nutno všude být, všechno
mít, všechno umět. Nejcennější na světě jsou ušlechtilá dobrá srdce.
A takové srdce ty vlastníš. Také vím, jak je těžký život v takovém
podhorském městečku, jak se zde těžko shání obživa. Měl bych pro
tebe, milý Pavle, práci. Samozřejmě v lese. Nu a jelikož jsi nám naši
Bětušku zachránil z moci zlé čarodějnice, dávám ti ji za manželku. A
nyní si můžeš přát cokoliv, co je v mé moci splnitelné.“
„Nastotisíckrát vám milý pane hrabě děkuju! Copa bych si eště tak víc moh
přát, než ruku Bětuščinu? No prauda, mám takovej sen. Eslipak by mohly
bejt svarby v našem hrádouskym kostele?“
Pan hrabě s hraběnkou se smáli a s radostí svolili.
Za tři měsíce se konala v nově opraveném hrádovském kostele
svatba, jakou tu nikdo na Hrádku ještě nepamatoval.
A co Pavlův tatínek? Domácnost vzala po letech do ruk opět ženská
ruka, tatínek se z nemocí vzpamatoval a docela na nemoce
zapomněl, když se zanedlouho „po sednici“ batolila malá dvojčátka –
Bětuška a Pavlíček.
A tak spolu všichni šťastně hospodařili kolik let. I pstroužkům se
v říčce dobře dařilo. Jenom milá stařenka – ta se už nikdy
neobjevila…
Ale na hrádovském kostelíku zazvonil zvonec a poudačky byl
KO N E C
Eva Sobotková
nad jazykovou čistotou dohlédl Jiří Hlaváček st.

Společenská kronika
leden – březen 2004

Naši nejstarší občané oslavili narozeniny:
Šritrová Milada
Rokolská 127
Novotný Josef
Doly 174
Lejpová Eliška
Náchodská 52
Větrovská Věra
Pod Šibeníkem 326
Nováčková Vlasta
Končiny 225
Štěpánová Anežka
A. Kopeckého 141
Linhartová Anna
K Javůrku 313
Hažer Jan
Končiny 162
Přibylová Božena
Bukovecká 105
Hamerský Bohumil
Rzy 13
Štěpánová Stanislava Roubalův kopec 348
Stříteská Lenka
Náchodská 60

70 let
70 let
79 let
55 let
78 let
90 let
79 let
79 let
79 let
88 let
60 let
55 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, dostatek životního elánu a optimismu
a ještě hodně spokojených a šťastných let v naší obci.
Noví občánci:
Matěj Matoušek
Eliška Fišerová
Milan Grim
Šťastným rodičům blahopřejeme.

KINO NOVÝ HRÁDEK
2. čtvrtletí 2004
Pozor!!
STŘEDA
7.4.
I s malou rybičkou mohou být velké starosti. Veli19:00
ce vydařený kreslený film pro malé i velké.

Hledá se Nemo

sobota
8.5.
19:30

sobota
19.6.
19:30

Pozor!!
ÚTERÝ
29.6.
19:30

Prci, prci, prcičky – svatba
Vzrušující vyvrcholení prcičkové ságy. Širokoúhlá
komedie. Hrají: J. Biggs, A. Hannigan, J. Jones aj.
Režie: Jesse Dylan

Láska nebeská
Nebeská romantická komedie. Hrají: H. Grant, L.
Neeson, C. Firth, L. Linney, R. Atkinson aj.
Režie, námět a scénář: R. Curtis

Jak básníci neztrácejí naději
Básníci Dušana Kleina a L. Pecháčka... trochu
zestárli, ale zůstal jim smysl pro humor, sny a
naštěstí i důvod k životu.

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

USA
mládeži přístupný
39,- + 1,- Kč
•
USA
titulky
mládeži nepřístupný
39,- + 1,- Kč
GB
titulky
mládeži od 12 let
přístupný
39,- + 1,- Kč
ČR
mládeži přístupný
39,- + 1,- Kč

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
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