FRYMBURSKÉ
OZVĚNY
ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ OBCE NOVÝ HRÁDEK

Čertovo selhání
Nad Malou Panskou se již stmívá,
do Vánoc nám chvíle zbývá.
Čert se na Kovárně opil,
výtržnost pak velkou ztropil.
Do pytle mi sebral brášky,
maminka je z něj na prášky.
Mikuláš je také v krizi,
tohle bude v televizi!
Slyšet je až u vrtulí,
jak bráškové v pytli bulí.
Naštěstí tu anděl byl
a situaci zachránil:
Čerta chytil u Borovských lávek,
omluvil se, dal nám dárek,
potom srovnal nábytek,
já do smrti mám zážitek!
Ještě jedno přidám k dobru,
celý případ měl v pekle dohru.
A že podlý skutek potrestání žádá,
viník musí sto let čertům drbat záda!
Zdeněk Drašnar

4 / 2004
www.novy-hradek.cz

PROSINEC

4,- KČ

www.freewap.cz/wap/novy-hradek.cz
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lidí u nás není málo a je třeba je požádat, aby ve své poctivé práci vytrvali i nadále.
Na závěr mi dovolte popřát všem šťastné a veselé svátky vánoční,
dětem hodně dárků pod stromečkem a do příštího roku vykročme tou
správnou nohou ať je to opravdu šťastný rok pro nás všechny.
Vladimír Říha, starosta

Vážení spoluobčané,
věrní čtenáři Frymburských ozvěn
Krátce...
Vánoční výzdoba, dlouhé podzimní večery, adventní věnce - to je
předzvěst blížících se vánočních svátků, ke kterým neodmyslitelně patří i
závěr kalendářního roku. To je doba, na kterou se nejvíce těší hlavně ti
nejmladší, naše děti. Po návštěvě čerta s Mikulášem již nastává čas krásného očekávání nadílky a ozdobeného stromečku. Každá doba s sebou
přináší i jiné způsoby oslav těchto nejkrásnějších svátků v roce. Pro nás
dospělé jsou stále nejhezčí ty, na které se pamatujeme ze svého dětství.
Naší snahou by mělo být vytvoření krásné atmosféry vánočních svátků,
na které budou ti nejmenší po letech také rádi s láskou vzpomínat.
V tomto období se také začínáme ohlížet za rokem, jež pomalu
končí. Nechci se soustředit na výčet akcí, které se v obci podařilo uskutečnit, ale chci využít možnosti poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podílejí na zajištění chodu obce, všem kteří svou prací přispívají ke zlepšení vzhledu obce, i těm kteří se snaží zvýšit návštěvnost Nového Hrádku. Poděkování patří těm, kterým není osud naší obce lhostejný a kteří pro zlepšení jejího vzhledu obětují i svůj volný čas. Takových

3

•
•
•
•

•

4

"

17. září 2004 oslavil 90. narozeniny Tomáš Baťa na Pražském hradě
a 22. září 80. narozeniny spisovatel Josef Škvorecký v Náchodě.
Obou oslav se zúčastnil prezident Václav Klaus.
2. října se v místní sokolovně konala Posvícenská zábava při hudbě
Hektor.
28. října ve 3h 15min začalo úplné zatmění Měsíce. Bylo dobře pozorovatelné a další nastane až v roce 2007.
28. října podepsali za naši republiku v Římě premiér Stanislav Gross
a ministr zahraničí Cyril Svoboda Evropskou ústavu. Aby vstoupila
v platnost, musí být po referendech ratifikována ve všech členských
státech.
30. října upozornil v Lidových novinách v článku Vědci čekají smrtící chřipku na nebezpečí ničivé epidemie chřipky m.j. také Ilja Trebichovský z Laboratoře regulace imunity Mikrobiologického ústavu
Akademie věd ČR v Novém Hrádku.

•
•

2. listopadu byl prezidentem USA podruhé zvolen G.W. Bush
s převahou 3 a půl milionu hlasů voličů.
5. a 6. listopadu proběhly volby do Krajských zastupitelstev. Účast
voličů v obci byla 41,2 % (celostátní 29%). Počet hlasů voličů: celkem
227, ODS 76 (33,5%), KDU-ČSL 64 (28,2%), KSČM 27 (11,9%),
SNK sdružení nezávislých 26 (11,5%), ČSSD 17 (7,5%)… ODS vyhrála volby v celém kraji a ve funkci hejtmana Královéhradeckého
kraje byl později potvrzen Ing. Pavel Bradík.

•
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24. listopadu na pozvání místního ČČK přednesla MUDr. Marcela
Chrenková v pohostinství Na kovárně zajímavou přednášku nazvanou
Osteoporóza.
28. listopadu sehrály děti v kostele sv. Petra a Pavla pěkné divadelní
představení České nebe.
3. prosince proběhlo pro děti v sokolovně Odpoledne s Mikulášem a
večer byla Mikulášská zábava.
18. prosince se v místním kině konal Vánoční koncert dechové harmonie ZUŠ Náchod.
31. prosince 2004 skončí po 140 letech trvání povinná vojenská základní služba v důsledku vzniku profesionální armády.

-----------------------------------------------------------------------------------------P. Jiří Reinsberg: Dej mi, prosím, humor Pane, a milost, abych chápal vtip, ať mám
radost ze života a umím druhé potěšit.

Přeji vám Vánoce plné dobré pohody a tichého štěstí a rok 2005 prožijte ve zdraví.
Anna Marková

ODPADY

Základy pro garáže v Písníku

•
•
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6. listopadu na počest 30. výročí otevření místního kina vystoupila
v jeho prostorách s dvouhodinovým programem hudba Opočenka.
Koncert uvedl krátkou vzpomínkou starosta obce Vladimír Říha.
11. listopadu zemřel v nemocnici v Paříži palestinský vůdce Jásir
Arafat, který stál v čele Palestinců 40 let.
19. listopadu postihlo Vysoké Tatry ničivé tornádo. Tato katastrofická vichřice, která způsobila rozsáhlé polomy tatranských lesů, byla
nejsilnější od roku 1936.
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Roční známky na svoz odpadů 2005 budou v prodeji během měsíce
ledna 2005. Firma odveze v lednu popelnice na roční známky 2004.
Jednorázové známky zůstávají v platnosti.
Obecní úřad Nový Hrádek děkuje všem spoluobčanům, kteří poctivě
třídí odpad a přispívají tak k čistšímu životnímu prostředí i pro generace
našich dětí.
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Děkujeme za vytřídění PET lahví do zvláštních pytlů. Tyto pytle jsou
nyní zdarma k dispozici na obecním úřadě. Prosíme o vytřídění těchto
obalů (PET) z ostatních plastů. Jde o odpad dobře recyklovatelný a dále

Před Vánocemi

použitelný. Odváží jej jiná firma. Nehromadí se na skládkách a surovina
se použije na další výrobu. Naplněné pytle s PET obaly můžete přinést
kdykoliv na obecní úřad.

Cukrovím si cpeme bříška,
píšeme dopis pro Ježíška.
Naše přání tajná
snad nebudou marná.

I nadále platí sběr starého papíru.
Další složkou komunálního odpadu je sklo a kovy. Obě tyto suroviny lze
bezplatně odkládat do kontejnerů za obecním úřadem.
Obec Nový Hrádek je zapojena do programu firmy EKO-KOM a.s., která

Zdeněk Drašnar

čtvrtletně vyplácí za vytříděné složky komunálního odpadu (sklo, kov,
papír, plasty a obalové plasty-PET) odměnu, která je závislá na množství těchto vytříděných obalů. Čím více odpadu vytřídíme, tím vyšší bude odměna za třídění. Tyto částky obec zpětně použije na krytí nákladů
za odvoz a likvidaci odpadů ukládaných bezplatně.
Ještě jednou všem ukázněným občanům děkujeme za třídění odpadů a
přejeme krásné a radostné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí
v novém roce 2005.
Obecní úřad Nový Hrádek
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Výsledky voleb do Krajských zastupitelstev
ve dnech 5. a 6.11.2004
celkem voličů: 551
počet platných odevzdaných hlasů: 227
účast voličů: 41,2%
volené strany:
8. KDU-ČSL
13. Strana za životní jistoty – Strana občanů republiky České
14. Unie svobody - Demokratická unie
15. Republikáni Miroslava Sládka
19. Nezávislí
20. ED, VPM, SOS - Volba pro kraj
21. Strana zelených
26. Občanská demokratická strana
33. Koruna Česká (monarchistická strana
Čech, Moravy a Slezska)
34. Pravý blok - www.cibulka.net
36. Česká strana sociálně demokratická
38. Demokratická unie České republiky
41. SNK sdružení nezávislých
45. Strana zdravého rozumu
54. Komunistická strana Čech a Moravy
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Barokní oltář sv. Josefa z kostela sv. Petra a
Pavla opět na místě
Oltář sv. Josefa se po půldruhém roce
opět vrací na původní místo. Kolaudační
řízení proběhlo za účasti zástupce NPÚ
Pardubice. Demontovaný oltář byl
v atelieru restaurován, všechny rozrušené
a chybějící části architektury oltáře byly
doplněny podle originálu, poškozené
dřevo bylo konzervačně ošetřeno. Přitom
byla respektována současná černá povrchová úprava, přestože se restaurátorským průzkumem zjistila existence starších úprav. Restaurovány byly všechny
zlacené lišty, zdobné ornamenty a malované antependium. Náklady dosáhly
téměř půl milionu Kč, které byly převážně hrazeny z prostředků ministerstva kultury.
Na záchraně této významné památky a na dalších úpravách souvisejících s oltářem sv. Josefa, mezi něž patří restaurátorské práce vynikajícího sochařského díla – sv. Jana Nepomuckého s orlicé od Ignáce Rohrbacha se kromě farníků dále významně podíleli sponzorskými dary: Nadace
Duhováenergide Praha, Obec Nový Hrádek, Kovap v. d. Nový Hrádek,
Detecha Nové Město nad Metují a Velos v. d. Nový Hrádek. Výše těchto
sponzorských darů dosáhla 79000,- Kč. Administrátor farnosti P. Jan
Czarný spolu s ekonomickou radou farnosti Nový Hrádek si velmi váží
velké finanční pomoci a všem dárcům vyslovuje zvláštní poděkování.
Takto raně barokní oltář zůstane zachován budoucím generacím a bude
tak svědkem vysoké kulturní a duchovní úrovně lidu tohoto koutku Orlických hor v uplynulých staletích.
Jiří Hlaváček st.
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Sbor dobrovolných hasičů ve zkratce v roce 2004
Naše členská základna k dnešnímu dni čítá 80 členů. I v letošním roce byla
naše snaha udržet a zvelebit to, co jsme v těch minulých letech vybudovali.
Naše cvičiště si stále žádá neustálou údržbu. Provádíme pravidelné sečení a
udržujeme přístřešek umístěný na této ploše. Obdobně se věnujeme i místu
v Písníku. Neustálou a pravidelnou péči potřebuje i naše cisterna a ostatní zabezpečení sboru. Menší opravy a STK jsou samozřejmostí. Nového kabátu se
dočkala i vrata zbrojnice na Dlouhém. Na této opravě má největší podíl p. Petr
Ruffer. I v letošním roce jsme provedli svoz kovového odpadu. Jsme rádi, že se
tato akce tak ujala.
Náš sbor je veden jako sbor vysoké kvality, o čemž se můžeme přesvědčit
nejenom na odvedené práci, ale i na výjezdových cvičeních a soutěžích, kde
dosahujeme vynikajících výsledků. Nic není zadarmo, a tak naši členové musejí
absolvovat nejrůznější školení, semináře, cvičení na dýchací přístroje a hlavně
pracují s dětmi. Uveďme např. školení na dýchací techniku v Polygonu ve Velkém Poříčí, cyklické školení strojníků, kurz na motorovou pilu (prošli Bek Jiří,
Špreňar Jaroslav st., Ruffer Petr, Grim Jarmil, Grim Milan, Bek David), pravidelná aplikační cvičení, kurz hasiče (absolovoval Václav Hloušek) apod. Nedílnou součástí jsou i zdravotní prohlídky, kterými všichni členové výjezdového
družstva musejí projít.
Letos náš sbor zakoupil digitální fotoaparát z důvodu lepší dokumentace o
chodu našeho sboru.
I nadále se snažíme spolupracovat s místním Sokolem a samozřejmě i se
základní školou. Dětem ve školní družině byl i letos předán sponzorský dar.
Během roku jsme zapůjčili několikrát vybavení sboru používané pro společenské akce.
Naše kulturní i společenská činnost je založena na tradici. V únoru pořádáme Hasičský bál, v letošním roce jste mohli 26.3.2004 navštívit Velikonoční
zábavu, začátkem léta pak pouťové opékání a před několika dny Mikulášskou
zábavu. Na většině akcí hraje skupina Hektor a hlavním aktérem je velitel Vladimír Suchánek.
Neměli bychom ani zapomenout zmínit se o tradičním poděkování našim
členkám u příležitosti Dne matek, blahopřání k jubileím našich členů, o krásném nedělním odpoledni pořádaném dětskému osazenstvu sboru ke Dni dětí, a
také o mikulášské nadílce opět věnované právě jim.
Snažíme se, abyste se mohli o naší činnosti informovat i během roku, ať už
ve Frymburských ozvěnách či na internetových stránkách a hlavně ve vývěsce
na náměstí, o kterou se stará Jarmila Grimová.
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Naše mládež je složena ze skupin:
Mladší hasiči: Mádrová Sabrina., Janečková Bára, Fišerová Jana, Přibylová Petra, Suchánková Andrea, Hanuš Lukáš, Siegelová Andrea, Menyheil
Lukáš, Effenberková Sabina, Michalíček Jan.
Starší hasiči: Přibyl Libor, Rázl Lukáš, Effenberk Jan, Matoušek Vávlav,
Fišerová Dana, Rázlová Aneta, Kubišta Jan, Bek Lukáš.
Instruktoři: Holinka Milan a Rufferová Tereza
Po celý rok mají velmi nabitý program. Účastní se mnoha soutěží
v požárním sportu, ale své kvality dokazují i v oblasti výtvarné. Každý rok probíhá soutěž v malování na téma Požární ochrana očima dětí. O prázdninách se
někteří účastní hasičského tábora v Kamenci a veškeré výsledky a aktivity se
jim sčítají do soutěže v aktivitě, v rámci okresu. Pomáhají také při brigádách.
Nedílnou součástí sboru
jsou i ženy. Také mají své
soutěžní družstvo. V rámci
svých možností se účastní
soutěží jako děti, či mužská
část sboru.
V soutěžním družstvu
jsou: Grimová Jarmila, Beková Olga, Beková Radka,
Přibylová Petra, Marešová
Martina, Suchánková Martina, Lantová Mirka, Rázlová Iveta.
Všechny členy srdečně zveme 28.12.2004 na Valnou hromadu sboru od
16:00 na Kovárnu. Zde budou podány další informace o chodu a hospodaření
sboru a následně zveřejněny ve vývěsce sboru.
Závěrem bych chtěla poděkovat obecnímu úřadu, základní škole a vám
všem za spolupráci a popřát do nového roku mnoho pracovních i osobních
úspěchů a sboru dobrovolných hasičů všechno nej…. a aby by jim to všechno
fungovalo jako dosud. (A hlavně pevné nervy).
Za SDH
Petra Přibylová
jednatel.
A hlavně:
5.2.2004 srdečně zveme na TRADIČNÍ HASIČSKÝ BÁL !!!!!!!!!!!!!!!!!
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Společenská kronika
říjen –prosinec 2004

Naši nejstarší občané oslavili narozeniny:

Hoffmanová Hedvika Doly 171
Černý Přemysl
Klainova 30
Bek Bohuslav
Bukovecká 105
Červinka Josef
A. Kopeckého 218
Heřman František Krahulčí 8
Šlaufová Jiřina
Hradní 71
Hažerová Miroslava Končiny 162

89 let
79 let
79 let
83 let
70 let
83 let
80 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, dostatek životního elánu a optimismu
a ještě hodně spokojených a šťastných let v naší obci.

Frymburské ozvěny

Noví občánci:

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

Nick Mádr
Jana a Zdeňka Trávníčkovy
Judita Raulová
Šťastným rodičům blahopřejeme.

•
Zemřeli:

Anna Lančaričová
Jaroslav Řehák
Božena Čápová
Vzpomínáme...
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Z příspěvků sestavil Ing. Jiří Hlaváček, stálí dopisovatelé: Anna
Marková, Ing. Pavel Sobotka, Petra Přibylová,
Lidmila Martinková, Jana Šotolová, Jana Šinkorová,
• příspěvky zasílejte na mail: jirka.hla@tiscali.cz
• Nevyžádané příspěvky se nevracejí
• Příští číslo vyjde pravděpodobně v březnu 2005

KINO Nový Hrádek

Nejbližší kulturní akce:
26.12.2004

15.1.2005

22.1.2005

Vánoční zábava
Sokolský ples
Župní přebor
ve sjezdovém lyžování

sokolovna

film USA s titulky
mládeži od 12 let přístupný
vstupné 40,- Kč

Panská stráň

sokolovna

29.1.2005

ples SRPDŠ ZŠ a MŠ

sokolovna

5.2.2005

Hasičský bál

sokolovna

14.5.2005

český film
mládeži nepřístupný
vstupné 50,- Kč

film USA s titulky
mládeži do 12 let nevhodný
vstupné 40,- Kč

Hrádouská vařečka –
turistický pochod od sokolovny

Komedie, která vás rozpláče. Drama, které vás
rozesměje. Nový český širokoúhlý film. Hrají:
P. Forman, E. Vašáryová, J. Tříska, I. Timková,
J. Macháček, N. Burger, J. Dušek, P. Liška aj.
Režie: Jan Hřebejk

Král Artuš

sobota 19. března
v 19.00

Panská stráň

Manželky ze Stepfordu mají tajemství. Americká širokoúhlá komedie s titulky. Hrají: Nicole Kidmanová, M. Broderick, B. Midler aj.
Režie: Frank Oz

Horem pádem

sobota 19. února
v 19.00

Myslivecký ples

Cena Frymburka –
sjezdové lyžování

Stepfordské paničky

sobota 11. ledna
v 19.00

sokolovna

22.1.2005

12.2.2005

1. čtvrtletí 2005

Legenda o králi Artušovi znovu ožívá. Historický širokoúhlý film USA s titulky. Hrají: C.
Owen, S. Dillane, I. Gruffudd, R. Winstone aj.
Režie: Antoine Fugua

Připravujeme: 16.4.2005 - SNOWBORĎÁCI
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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