FRYMBURSKÉ
OZVĚNY

Návraty domů

ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ OBCE NOVÝ HRÁDEK
Oči máme plné světel,
ozářený úsměv do dne,
širokou nádheru
krajiny naší rodné.
Modř nebe průzračná,
zeleň tak něžná a světlá
zná slavná probuzení trav
v záplavách jitřního světla.
Jdem loukami, závratí polních vůní,
po stříbrech ranní rosy.
Co bylo včera, není dnes,
nač stáří naše vzpomnělo si?
Na mládí naše s chvílemi poblouznění!
Na první lásku s opojnou citů hrou,
jak milenec toulek přírodou
jsme ztráceli často hlavu.
Nebyl to snadný život, probouzel připomnění,
jak nad osudem svým
jsme vyvažovali
svou životní rovnováhu.

3 / 2005
www.novy-hradek.cz

ZÁŘÍ

4,- KČ

Jak rádi jsme se již teď smiřovali
a se vším se vyrovnali!
Vítězné dny i rány se stejně oželí –
že život náš přec za to stál,
revoltou i krásnem stal se zvroucnělý.
Kam nesou touhu
křídla stěhovavých ptáků?
Vracíme se s jarem do východních Čech.
Vzpomínky nám usedají
na vzdušné valy mraků –
těch řada zemřelých spolužáků
navozuje u nás vzdech.
Však i to zlaté srdce
do země osud zakryje,
tak jako stále teče říčka Olešenka
a pak vlévá se do Metuje.

Mirek Fiala

Foto na obálce: Základní škola se zbrusu novým asfaltovým chodníkem

www.freewap.cz/wap/novy-hradek.cz
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Mezinárodní den první pomoci
Začátkem měsíce září jsme si připomínali Mezinárodní den první pomoci.
Umění poskytnout předlékařskou první pomoc je všude ve světě tak ceněno, že
bylo mezinárodně doporučeno k oslavě a prezentaci. Připomínáme si Krymskou
válku, kdy proti sobě bojovaly Anglie s Ruskem - dvě námořní velmoci, o nadvládu nad světovými oceány, které oba státy omývaly a byly cestou k Severnímu ledovému moři. V této válce byla poprvé poskytnuta první pomoc raněným
na straně ruské doktorem Pirogovem a na straně anglické Florence Nachtingelovou, které přezdívali „Dáma s lampičkou“. Vycházela v noci s lucernou a
vyhledávala raněné a nemocné a poskytovala jim pomoc. Dodnes svět uznává
její přístup k humánnosti, soucitu k postiženým a uděluje její medaili za příkladné činy v této oblasti.
Červený kříž v naší obci velmi oceňuje 30 leté úsilí učitelek a žáků místní
školy při nácviku předlékařské první pomoci. Za tu řadu let to bylo necelých
500 mladých zdravotníků, kteří se zúčastňovali soutěží Červeného kříže na
všech stupních v okrese i kraji s vynikajícími výsledky. V posledních 20 letech
jsou to paní učitelky Marie Krbalová a Marcela Havrdová, které každoročně
kolem 20 dětí první předlékařskou pomoc naučí. Letošního roku potřebovaly
k výuce novou resuscitační figurínu zvanou „Andula“. Protože stála 8000,- Kč,
požádali jsme místní zastupitelstvo obce o zvýšení dotace na školství. Bylo nám
vyhověno a díky Obecnímu úřadu už má škola novou Andulu. Místní skupina
ČK zase dala dětem 1100,- Kč na jízdné na soutěže, aby si tuto částku nemusely hradit samy. Počítám, že až tyto peníze vyčerpají, dáme jim další.

CESTIČKA DO ŠKOLY
Cestička do školy známě se vine,
hezčí je, krásnější, než všecky jiné.
Douška a šalvěje kolem ní voní,
nikde se nechodí tak, jako po ní.

Je to k nevíře, ale po 85 letech,
co škola školou stojí,
přišli letošní prvňáčci,
zkratkou od "Hrádouského" náměstí
poprvé po novém asfaltovém koberci!

Požádali jsme paní učitelku Havrdovou, zda by nám s dětmi předvedly
předlékařskou první pomoc, speciálně život zachraňující úkony na nové Andule, pro veřejnost, v hostinci na kovárně jako naše společné připomenutí a oslavu
Mezinárodního dne první pomoci. Demonstrace se uskuteční v průběhu měsíce
října. Přesné datum všem oznámíme na pozvánkách a plakátech. Už dnes paní
učitelce Havrdové a dětem srdečně děkujeme.
Jana Šotolová

Tato stránka byla převzata z www.zs.novy-hradek.cz
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Zpráva o splnění projektu

ních listů se v obřadní síni obecního úřadu důstojně rozloučil s odcházejícími
žáky pan starosta i celý učitelský sbor a popřáli jim hodně úspěchů v další etapě
jejich života.

Projekt „Červen – měsíc věnovaný dětem“ byl splněn dle plánu.

Touto malou slavností byl celý projekt úspěšně zakončen.
Vladimír Říha
starosta

Dne 3.6.2005 proběhl v Základní a Mateřské škole v Novém Hrádku „Den plný
her, soutěží a sportovních dovedností“. Děti z MŠ soutěžily na svém hřišti, žáci
základní školy plnili různé úkoly na mnoha stanovištích rozmístěných po obci,
sportovní dovednosti si změřili na hřišti u sokolovny a členové družstva Mladých požárníků předvedli svým spolužákům požární útok na cvičišti sboru dobrovolných hasičů. Zde si mohly děti také prohlédnout zásahové vozidlo místních hasičů. Za svou snahu byly děti odměněny drobnými dárečky, které pro ně
obec připravila k jejich svátku. Počasí se vydařilo, děti odcházely domů plny
dojmů z prožitého dne.
V 17.00 hodin dne 3.6.2005 se v kině v Novém Hrádku uskutečnilo vystoupení
kouzelníka v pořadu „Možná přijde i kouzelník“. Vystoupení zaujalo všechny
návštěvníky, jak děti, tak i dospělý doprovod. Po zdařilém vystoupení, kterého
se děti aktivně účastnily, bylo promítnuto pásmo filmových pohádek s názvem
„Konec kouzelníka Uhahuly“. 50 – 60 návštěvníků prožilo příjemný podvečer.
Kouzelník k nám nezavítá každý den. Děti zaujala hlavně možnost aktivně se
podílet na jednotlivých tricích.
V úterý dne 14.6.2005 do naší obce zavítali herci Divadla EXTRÉM z Prahy.
Jednalo se o mladé umělce z různých divadel. Předvedli dětem divadelní představení z cyklu Krkonošských pohádek s názvem „Jak Trautenberk dělal Krakonošovi ducha“. Představení se zúčastnily děti mateřské školy, základní školy,
několik žáků Stacionáře z Nového Města nad Metují se svým doprovodem a
také několik občanů, kteří mají rádi divadlo. Dle dotazů u dětí i dospělých se
všem představení líbilo. Byl to jiný druh zábavy, než poskytuje filmové plátno
nebo televizní obrazovka. Děti měly možnost pozorovat, že zabavit druhé dá
hodně úsilí a práce jednotlivých aktérů.
V pondělí dne 27.6.2005 proběhla v kině v Novém Hrádku tradiční Školní akademie, na kterou širokou veřejnost pozvali žáci ZŠ a MŠ. Předškolní děti dekoroval ředitel základní školy šerpou s nápisem „prvňáček“. Tyto děti všem
ukázaly, že se mohou zařadit mezi žáky základní školy. V následujícím programu předvedli žáci jednotlivých ročníků své dovednosti.
Na závěr celé akademie se svým programem se spolužáky rozloučili odcházející žáci 9. ročníku. Slavnostním předáním závěrečných vysvědčení a Pamět-
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Výstavba garáží u nových bytových domů

Čerpání úvěru SFRB
Jak jsme již občany několikrát informovali, Obec Nový Hrádek uzavřela Smlouvu o
úvěru na opravy a modernizace bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení ve výši
1 500 000,- Kč. Úroková sazba činí 3%, úvěr je splatný ve III. čtvrtletí roku 2013. Na
základě žádosti obce byl termín čerpání prodloužen do 28.6.2005. Do této doby se podařilo všechny přidělené finanční prostředky vyčerpat. Z této částky obec půjčila občanům - vlastníkům nemovitostí - celkem 610 000,- Kč na opravy a modernizaci jejich
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bytových jednotek. Jelikož ze strany občanů již nebyl zájem o dočerpání tohoto výhodného úvěru, zbývající částku 890 000,- Kč vyčerpala obec na opravu svého bytového
fondu. Nyní všichni, včetně obce, splácejí půjčené finanční prostředky včetně 3% úroků
na účet fondu rozvoje bydlení obce. Z tohoto účtu budou hrazeny čtvrtletní splátky
úvěru včetně úroků do Státního fondu rozvoje bydlení. V září 2005 obec uhradí 1.
splátku ve výši 51 481,- Kč. V případě vytvoření dostatečné finanční rezervy na účtu
fondu rozvoje bydlení obce bude opět možno čerpat úvěr jak ze strany občanů, tak i
obce. O této možnosti budou občané včas informováni na úřední desce.
Pouze pro informaci o výhodnosti tohoto úvěru uvádíme na závěr několik čísel:
výše úvěru
1 500 000,00 Kč
úrok 3%
198 862,50 Kč
celkem splatíme
1 698 862,50 Kč
Na splátkách se samozřejmě podílejí občané, se kterými byla uzavřena Smlouva o úvěru .
Pokud byste také měli zájem o poskytnutí úvěru z fondu rozvoje bydlení, sledujte úřední desku, kde jistě najdete informace o možnosti si o tento úvěr požádat.
Květoslava Špreňarová

Krátce...
•
•
•

•
•
•
•

"

25. června 2005 zemřel ve věku 67 let herec Jiří Kodet.
V minulých několika týdnech se usadili na Pačkoře k hřadování na modřínu černí čápi. Skupina v počtu až 10 jedinců byla vidět na různých místech
v okolí obce i na střeše sokolovny.
27. června v místním kině proběhla školní akademie k ukončení školního
roku 2004/2005. Byla také rozloučením s ředitelem Mgr. Rudolfem Kratochvílem ze Sněžného, který odchází do důchodu. Ve funkci ho vystřídá
Mgr. Josef Petera z Nového Města n. Met.
2. července se konalo pouťové opékání selete v Písníku a zároveň opékání
krůt pro veřejnost fy Jelen.
3. července byla dokončena rekonstrukce elektroinstalace včetně úklidu
v místním kostele a opět po měsíci mohla být sloužena pouťová mše sv.
v jeho prostorách.
7. července otřásl celým světem teror v Londýně. V ranní dopravní špičce
vybuchly 3 nálože v metru a 1 v autobuse. Zahynulo více než 50 lidí a 700
lidí bylo zraněno.
V noci z 21. na 22. červenec se odehrálo teroristické peklo v přímořském
letovisku Šarm aš-Šajch v Egyptě. 2 výbušné nálože explodovaly
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v luxusních hotelích a 1 na tržišti. Teror nepřežilo 88 lidí včetně 1 mladého
Čecha. Zraněno bylo 200 lidí.
• Léto 2005 bylo poznamenáno velkým výskytem hnědých slimáků. Nemilosrdně pustošili všechny zahrádky.
• 24. července zemřel ve věku 62 let populární ministr kultury Pavel Dostál. Rozloučení s ním proběhlo 28. července v Národním divadle a následující den se konal pohřeb v rodinném kruhu v jeho rodné Olomouci.
• 28. července naměřili v pražském Klementinu teplotní rekord + 34, 7
stupně. Celkově bylo léto deštivé a počasí velmi proměnlivé.
• 30. července až 12. srpna probíhal v Novém Městě n.Met. 15. ročník Akademických týdnů opět s velmi hodnotným programem.
• 17. srpna jmenoval prezident republiky ministrem kultury na zbývající část
volebního období herce Vítězslava Jandáka.
• Konec srpna přinesl neobvyklou
úrodu hub. Houby rostly všude a
všechny druhy včetně bílých hřibů.
• 29. srpna bylo dokončeno asfaltování cesty z náměstí ke škole.
1. září mohli žáci i učitelé jít ze
svahu po pěkné cestě.
• 30. srpna postihl americké město
New Orleans katastrofální hurikán Katrina s následnou povodní po prolomení mořské hráze.
V krátké době bylo zaplaveno 80
% města.
• 31. srpna bylo při islámské pouti
v Bagdádu ušlapáno nebo se utopilo v řece Tigris 800 lidí. Důvodem byla panika z možnosti teroristického útoku.
• 3. září se na cvičišti místního sboru konala hasičská soutěž O pohár starosty obce Nový Hrádek. Dostavilo se 12 sedmičlenných družstev mužů a
6 družstev žen. Místní hasiči soutěž dobře zorganizovali včetně pohoštění –
opečeného selete.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Božena Němcová: Kde tě rádi vidí, tam choď zřídka a kde neradi, tam nikdy.
A.M.
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Vývoj počtu obyvatel na Novém Hrádku
v závislosti na bytové výstavbě
K 1.1.1996, před zahájením výstavby, měla obec Nový Hrádek 691 obyvatel.
K 31.8.2005 má obec 710 trvale hlášených občanů.
V roce 1996 začala obec s výstavbou bytů se státní dotací. Před výstavbou měla v roce
1996 obec ve svém vlastnictví celkem 22 bytů. Během let 1996 – 2001 se s pomocí
státní dotace podařilo vybudovat dalších 22 nových bytových jednotek (18 bytů ve
třech bytových domech, 3 byty z bývalého obecního úřadu a 1 byt v budově mateřské
školy). Do těchto bytů se postupně nastěhovalo celkem 54 obyvatel (z toho 22 hrádováků a 32 občanů z jiných míst). Většinou se jedná o mladé rodiny, které se postupně
rozrůstají a v dnešní době tyto byty obývá již 67 obyvatel.
Obec Nový Hrádek je nyní vlastníkem 44 bytů, ve kterých bydlí celkem 111 občanů.

V letošním roce začínáme s nácvikem skladeb pro vystoupení na XIV. Sokolském sletu v roce 2006 v regionu a v Praze. A to se skladbou pro mladší žactvo
(chlapce a děvčata 1. – 4. třída) s názvem „Počítadla“ a s náčiním „počítadly“.
Pro mladší žákyně (4. – 7. třída) s barevnými kruhy „Rozkvetlá louka“, pro
dorostenky a ženy je určen výrazový tanec se skladbou „Voda“ a opět muži se
skladbou „Chlapáci II“.
Cvičitelé již absolvovali nácviky a další je čekají. Přijďte do party lidí, se kterými se třeba ani neznáte, i když se potkáváte a zdravíte. Pošlete své děti.
Skladby jsou velice hezké, líbivé, a každého, kdo se dá do boje s pamětí a koordinací pohybu s hudbou, určitě budou bavit. Nacvičování a následné vystupování má své zvláštnosti, které se během života mnohokrát neopakují. Pojďme
je využít.
Za výbor Sokolu Nový Hrádek náčelnice Lidmila Martinková

Mimo přírůstek obecních bytů se také některým občanům podařilo vystavět a zkolaudovat několik nových rodinných domků, které jsou zárukou růstu a stabilizace počtu
občanů v naší obci.
Zvyšující se počet obyvatel, hlavně dětí, je zárukou existence jak mateřské tak i základní školy v obci. Nemalou měrou se růst obyvatel podílí na přídělu finančních prostředků
pro obec. Za rok 2004 činila výtěžnost daní na 1 obyvatele cca 5200,- Kč. Každý si jistě
lehce spočítá, že 10 nových občánků, kteří se v letošním roce zatím narodili, bude
v příštích letech zárukou nejen finančních prostředků pro obec, ale nemusíme se bát ani
o osud školských zařízení.
Do budoucna se zastupitelstvo obce snaží získat do majetku obce stavební pozemky,
aby mohli být uspokojeni zájemci o individuální výstavbu rodinných domků.

Prosba k občanům Nového Hrádku

Květoslava Špreňarová

Červený kříž v Novém Hrádku dělá sbírku starých brýlí dioptrických i proti sluníčku i poškozených. Je to pro rozvojové země, kde
nejsou pro většinu obyvatelstva prostředky na zakoupení nových.
Tam se skla přeměří a rámečky opraví a dají se těm nejchudším.

Sokol Nový Hrádek
Jako každý rok zveme širokou veřejnost ke cvičení a sportování do sokolovny.
Když se podíváme na rozvrh hodin, který určuje dobu pobývání v prostorách
sokolovny, mnoho se nezměnilo oproti období minulému. A to díky trenérům a
cvičitelům, kteří si uvědomují, že mohou být svému okolí užiteční, zůstala široká nabídka pohybových aktivit.
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Kdo máte zbytečné brýle doma, doneste je do úřadovny Obecního
úřadu, kde nám je pracovnice laskavě shromažďují.
Jana Šotolová
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Oblastní charita Červený Kostelec – středisko Hospic Anežky České vás zve na

KURZY DOMÁCÍHO OŠETŘOVÁNÍ
aneb

chceme vám pomoci zvládnout péči o vaše blízké

Halový sloup
Výrazný halový sloup vyfotografoval v Novém Hrádku v Orlických horách
(bývalý okres Náchod) pan Imrich Chrenko. Jev byl pozorovatelný večer 22.
května 2004 kolem 19:40 hodin SEČ.
Dramatická večerní obloha s halovým sloupem byla předzvěstí ochlazení.
Autor k snímkům uvádí, že jev trval jen pár minut a začalo se velmi ochlazovat,
den poté přišlo i sněžení.
Sluneční kotouč je skoro zakryt oblakem, nad ním vybíhá přerušovaný halový sloup.
Tento halový jev vzniká odrazem slunečních paprsků od spodních podstav
horizontálně orientovaných ledových krystalů ve tvaru šestibokých destiček.
Halový sloup je pozorovatelný nejčastěji právě při poloze slunečního kotouče
nízko nad nebo pod horizontem.
Převzato z http://www.astro.cz/projekty/ukazy/20040522chr.php

11

V těchto kurzech získáte jak praktické znalosti a rady týkající se péče o nemocného,
tak i informace o možnostech sociální pomoci. Kurzy jsou určeny jak vám, kteří již
doma o své blízké pečujete nebo očekáváte propuštění blízké osoby do domácího ošetřování, tak i všem, kteří se těmto dovednostem chtějí naučit.
Kurzy jsou pokračováním projektu „Respitní péče o těžce nemocné seniory a podpora domácího ošetřování prostřednictvím pečujících blízkých osob“, který podpořila
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) z prostředků programu EU Phare
2002 – Podpora aktivního života seniorů.
Naším cílem je umožnit důstojný život nemocných (zejména seniorů) a snaha umožnit
jim, aby mohli trávit co nejdelší čas ve svých domovech, tedy v prostředí jim blízkém, a
nemuseli být umisťováni do nemocnic, léčeben dlouhodobě nemocných apod.
Zkvalitnění a usnadnění domácího ošetřování podporuje Hospic Anežky České i provozováním půjčovny zdravotních pomůcek.
V rámci projektu bylo v budově Háčka (Červený Kostelec – Manželů Burdychových
245) zrekonstruováno dosud nevyužívané podkroví. V těchto prostorách tak vznikla
společenská místnost a šest nových pokojů, každý s vlastním příslušenstvím. V každém
pokoji je kuchyňka s varnou deskou, mikrovlnnou troubou a varnou konvicí.
Termíny kurzů:
1)
5. 9.
2)
10. 10. 3)
7. 11. 4)
28. 11. -

9. 9. 2005
14. 10. 2005
11. 11. 2005
2. 12. 2005

Nabízíme vám možnost ubytování
a stravování.
1noc ………………………… 80,- Kč
snídaně ………………… cca 27,- Kč
oběd - výběr ze tří jídel
cca 60,- Kč
večeře …………………… cca 48,- Kč

Cena kurzu:
300,- Kč
Podrobnější informace a přihlášky vám poskytne:
Ing. Jana Řezníčková Tel.: 721 581 373, 491 465 148
E-mail: reznickova@hospic.cz, www.hospic.cz
Oblastní charita Červený Kostelec – středisko Hospic Anežky České, Červený Kostelec 549 41,
IČO : 48623814, Číslo účtu: 8 2 8 2 6 7 0 2 2 7 / 0 1 0 0
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Rada
Přišel zajíc za králíkem,
že velký problém má s vodníkem,
vždycky, když jde k řece pít,
chce ho vodník utopit.
Králík mu dal dobrou radu,
ať chodí pít na zahradu.
Zdeněk Drašnar

Procházka Novým Hrádkem
...pokračování minulého čísla
Velice krásná byla procházka do Pekla. Protože byla poměrně dlouhá, museli
rodiče počítat s časem nejméně půldenním a také se svačinou a pitím do tašky
pro malé unavené turisty. Peklo je skvost architektury a nesmírné řemeslné
dovednosti z materiálu, který byl v tomto koutě Čech nejsnáze dostupný a byl
v době první republiky nejlevnější. Architekt Dušan Jurkovič navrhl a nechal
postavit od místních dovedných řemeslníků řadu staveb. Pro nás nejznámější a
nejblíže dostupné jsou kromě Pekla Bartoňovy vily. Bohužel z původní Jurkovičovy stavby zůstala jen Zimní vila a budova u brány, ostatní zničil požár a
necitlivý zásah řemeslníků, kterým diktovala komerce. Bartoňův hřebčín již
také neexistuje. Dalším skvostem je dobrošovská rozhledna, kde na trámoví
zvěčnilo odkaz Aloise Jiráska vnímavým návštěvníkům. V Rezku – tehdejších
lázních, kde často pobýval i Jan Neruda se svými přáteli, postavil 2 nebo 3 rodinné vily. V Novém Městě na zámku spojil krytou lávkou dvě tak rozdílné
zahrady: terasovou na způsob visutých zahrad Semiramidiných a francouzskou,
která byla tenkráte velice v módě na šlechtických sídlech. Náš kraj si umění
Dušana Jurkoviče velice vážil a dodnes udržuje a chová v náležité úctě jeho
stavby. Je jich v našem kraji opravdu mnoho, ale jsou vzdálené tehdejším dopravním možnostem. Ty vyjmenované se daly navštívit pěší turistikou a také
byly často navštěvované. Skoro by se dalo říci, že jako nám pan Jirásek ve
svých dílech přiblížil několikasetletou historii našeho kraje, tak architekt Jurkovič ve svých stavbách povýšil lidovou architekturu do sféry umění, tak milou a
blízkou našemu srdci.
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...pokračování příště...

Jana Šotolová

Bleší závody
V pokojíčku na stole,
jezdí blechy na kole,
zájem blech je veliký,
jezdí mezi špendlíky.
První cena – zlatý pohár,
rozhodčím byl z lesa komár
Zdeněk Drašnar
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Přebor Sokolské župy Podkrkonošské – Jiráskovy
v přespolním běhu 2005
Pořadatel:
Datum konání:
Místo konání:
Začátek závodu:
Startovné:
Prezentace:
Přihlášky:
Věkové kategorie:

Společenská kronika
červenec - září 2005

TJ Sokol Nový Hrádek
sobota 1. října 2005
Nový Hrádek, poblíž hradu Frymburk
10:00 hod.
příslušníci župy startovné neplatí
v době od 8:30 do 9:40 hodin v místě startu
v místě startu od 8:30 do 9:40 hodin
předškolní děti (1999 a mladší) až veteráni (1955 a starší),
trasy 150 m až 1480 m

Naši nejstarší občané oslavili narozeniny:
Pružinová Jaroslava Sokolská 42
Augustová Anna
Hradní 70
Přibyl Josef
Klainova 235
Trávníček Miroslav K Javůrku 315
Černá Olga
Klainova 30
Kubeček František Doly 177
Drašnarová Marie
Náměstí 5
Škoda Josef
Náměstí 36
Barešová Marta
Mikulášův kopec 206
Klimšová Marie
Končiny 219
Menclová Marie
Klainova 251
Přibylová Marie
Náchodská 59
Kopecký Mojmír
Náměstí 1

Start a cíl na asfaltu, ostatní převážně lesní cesty. Tretry nelze použít. Občerstvení v prostoru startu a cíle zajištěno.
Ředitel závodu
Imrich Chrenko

Starosta TJ
Ing. Jeroným Holý

79 let
82 let
81 let
76 let
76 let
91 let
77 let
92 let
83 let
93 let
75 let
85 let
79 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, dostatek životního elánu a optimismu
a ještě hodně spokojených a šťastných let v naší obci.
Noví občánci:
Lenka Možná
Kateřina Hudková

Oslava
U splavu, jo u splavu,
chystal osel oslavu.
K poslechu i k tanci,
hráli čtyři kanci.
Pozval i své přátele,
slavilo se vesele.
Oslavoval svátek,

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Sňatek na obecním úřadě uzavřeli:

darem dostal šátek,
k tomu čtyři botasky,
pili mléko z bandasky.
A co jedli oslíci?
Ječmen, oves, pšenici,
ovocný dort s banánem,
domů šli až nad ránem.

Pavlína Grimová a Vladimír Fišer
Petra Nemeitová a Tomáš Ježek
Novomanželům přejeme hodně štěstí, zdraví,
pohody a splnění všech přání.

Zemřel v domově důchodců v Náchodě:
Jindřich Šotola

Zdeněk Drašnar
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Vzpomínáme...
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Zveme všechny na

Posvícenskou zábavu

Novohrádouský kulturní podzim

se skupinou Nanovor 1. října 2005

Obec Nový Hrádek za přispění Kulturní a sportovní nadace města Náchoda srdečně zve
všechny zájemce o hluboké kulturní zážitky na pořady v rámci akce „Novohrádouský
kulturní podzim“. Doufáme, že program přiláká zájemce ze širokého okolí a všech
věkových skupin.

*********************

Pátek 7. 10. 2005 v 19,30 hodin kino Nový Hrádek

Solný sloupy
Divadelní hra v provedení ochotnického souboru Černí šviháci z Kostelce nad Orlicí.
Hra vyšla z pera principála souboru Josefa Tejkla. Soubor se s touto hrou zúčastnil
přehlídky ochotnických souborů „Jiráskův Hronov“.
Vstupné 50,- Kč
Neděle 23.10. 2005 v 16.00 hodin kino Nový Hrádek

Povídám, povídám pohádku
Loutkové divadelní představení v provedení Loutkového souboru BOĎI Jaroměř. Jedná
se o pohádkovou komedii hranou se spodovými loutkami, ve které se dozvíte, jak si
princ Jonatán hledal princeznu za nevěstu.
Vstup ZDARMA
Srdečně zveme všechny od 3 let výše. Přijďte se podívat na loutkové divadlo, které
k nám nezavítá každý den.

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

Sobota 26.11.2005 v 19.30 hodin Kino Nový Hrádek

Večer s Václavem Vydrou a Janou Bouškovou

• Z příspěvků sestavili Ing. Jiří Hlaváček a Mgr. Hana Hlaváčková
• stálí dopisovatelé: Anna Marková, Ing. Pavel Sobotka, Petra Přibylová,
Lidmila Martinková, Jana Šotolová, Ing. Jana Šinkorová,
• příspěvky zasílejte na mail: jirka.hla@tiscali.cz
• Nevyžádané příspěvky se nevracejí
• Příští číslo vyjde pravděpodobně v prosinci 2005
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Přátelské posezení se známými umělci. Doufáme, že svým vyprávěním zaujmou jak
starší tak i mladší generaci.
Těšíme se na Vaši hojnou účast.
Vstupné 50,- Kč
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KINO Nový Hrádek
4. čtvrtletí 2005
sobota 15.10.
19:30 hod.

Válka světů
Poslední válku na Zemi nezačnou lidé. Americký sci-fi
film s titulky.
Hrají: Tom Cruise, Dakota Fanning, Tim Robbins, Miranda Otto, Justin Chatwin a jiní
Režie : Steven Spielberg
Vstupné 40,- Kč

sobota 19.11.
19:30 hod.

Mládeži od 12 let přístupný

Mr. & Mrs. S M I T H
Širokoúhlá akční komedie USA s titulky. Film je plný
špičkové akce, nejmodernějších speciálních efektů a
kaskadérských kousků i humoru.
Hrají: Brad Pitt, Angelina Jolie, Vince Vaughn a jiní.
Režie : Doug Liman
Vstupné 40,- Kč

PROSINEC
Mikulášská nadílka

sobota 3.12.

Mládeži od 12 let přístupný

UKRADENÉ SLUCHÁTKO
Pásmo pohádek pro malé i velké v rámci Mikulášské nadílky.

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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