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Prosinec 
 

 

Zase je tu prosinec, 
Ježíšek má blázinec, 

po všech čertech dárky shání, 
musí plnit tajná přání. 

 
Malinko se protáhne, 
dopis z kapsy vytáhne, 
dárky nandá do koše, 

nazuje si galoše, 
ještě teplou čepici 

a již letí vánicí. 

 

 

Jak on to jen všechno stihne? 
Sem tam za oknem se mihne 

a než zazvoní zvoneček 
má ustrojený stromeček. 

 
Přemýšlel jsem o tom moc, 

jeden den a jednu noc. 
Nyní je mi všechno jasné, 

chodí potmě, když se zhasne 
a navzdory počasí 

musí dělat přesčasy! 

 
Zdeněk Drašnar 
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Vážení spoluobčané, chataři i chalupáři, 
prostě všichni příznivci Nového Hrádku 
 
     Doba vánoční a s ní i konec roku se neúprosně blíží. V tomto adventním 
čase se většinou zamýšlíme nad tím, co se nám v právě končícím roce podařilo 
udělat, co zůstalo jen naším zbožným přáním a co budeme muset udělat někdy 
příště. 
      Největší akcí letošního roku, která se podařila, byla určitě zateplená fasáda 
a výměna oken na staré části budovy naší základní školy. Havarijní stav se ko-
nečně podařilo odstranit. O tom, že fasáda i okna jsou ve špatném stavu jsme 
věděli. Když v roce 2003 odpadl na přístupový chodník kus omítky, který byl 
větší než jeden metr čtverečný, bylo rozhodnuto vypracovat projekt na tuto 
akci. Když se ještě k tomu přidalo vypadnutí jedné tabulky skla z okna od třídy, 
nebylo již vyhnutí. Celý projekt byl rozdělen na čtyři etapy. Bylo dohodnuto 
začít a podle toho, kolik se podaří sehnat financí tolik práce budeme  realizovat. 
Nikdy mě v jarních měsících nenapadlo, že se podaří v letošním roce udělat 
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výměnu oken i zateplenou fasádu na celé starší části školy. Bylo to sousto 
opravdu velké a peníze jsme sháněli, kde se dalo. Na celé akci se finančními 
prostředky podílela Nadace ČEZ, Královéhradecký kraj formou daru a dotace z 
Programu obnovy venkova. Přispěly také sousední obce, které do naší školy 
posílají děti - Bohdašín, Borová, Mezilesí, Slavoňov a Sněžné. Nemalé finanční 
prostředky byly z našeho rozpočtu . Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, 
kteří se na celé akci podíleli ať finančně, nebo svou prací. Zejména zaměstnan-
cům a dodavatelům firmy ALKSTAV. Tato firma také vyměnila vstupní dveře do 
bytové části u hasičské zbrojnice a vchodové dveře do budovy pošty včetně 
oken na schodišti. V těchto dnech nám ještě dodělávají zaměstnanci této firmy 
opravu části podezdívky a výměnu oplocení u hřiště školy, čímž se zamezí ho-
nění míče po sousedních pozemcích a bude možné využívat celou plochu hřiště 
až k oplocení, kde je v současné době nebezpečný sklon plochy směrem k oplo-
cení. 
        Obec ale neinvestovala prostředky jen do školy a jejího okolí. V letošním 
roce jsme natřeli střechu na budově obecního úřadu. Po loňském nátěru fasády 
a letošní střeše by měla být i tato budova na nějaký čas zabezpečena. 
      Když jsme se v letošním roce přihlašovali do soutěže Vesnice roku a byl do 
knihovny instalován veřejný internet, bylo nutností vyměnit staré regály na 
knihy za nové. U těch starých se opíral jeden regál o druhý a jednotlivé malé 
poličky byly nastavěny jedna na druhé tak, že hrozilo nebezpečí úrazu. Zařízení 
knihovny se zlepšilo a dnes opravdu naši obec reprezentuje. 
       Nemalá částka byla také investována do nákupu pozemků. Po doprojedná-
ní změny Územního plánu č. 2 by se měla plocha o rozloze téměř 3 ha v prosto-
ru nad hasičským hřištěm připravit k zasíťování pro výstavbu rodinných domků. 
V současné době má obec v majetku také pozemky, které jsou určeny k využití 
pro rekreaci a může je nabídnout k odprodeji. 
       Závěrem mého ohlédnutí za letošním rokem mi dovolte, abych poděkoval 
všem, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na všech úspěších naší obce v tomto 
období.  Ať se jednalo o  shánění  peněz na jednotlivé akce a pomoc při jejich 
realizaci, nebo  svojí péčí přispěli k pěkném vzhledu naší obce úklidem v okolí 
svých domovů. A úplně na konec bych rád poděkovat těm, kteří se podílejí na 
společenském životě v obci, za který jsme získali ocenění Královéhradeckého 
kraje „Modrou stuhu“. Ocenění, které naše obec získala, nás zavazuje hlavně do 
roků budoucích. V nastoupené cestě je třeba pokračovat a snažit se stále místo 
svého bydliště vylepšovat. 
          
Hezké Vánoce a mnoho štěstí v novém roce Vám přeje 

Vladimír Říha 
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NOVÝ HRÁDEK MĚSTYSEM! 
 

Rozhodnutím č. 8 předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky ze dne 10.10.2006 byl náš Nový Hrádek ustanoven městy-
sem.  

 

 
Pan starosta Vladimír Říha přebírá dekret 

 
V úterý 17.10.2006 převzal starosta obce pan 
Vladimír Říha na půdě Parlamentu České re-
publiky z rukou předsedy Poslanecké sně-
movny pana Miloslava Vlčka dekret o stano-
vení obce Nový Hrádek městysem. Stanove-
ní Nového Hrádku městysem je výrazem urči-
tého postavení obce v minulosti i v dnešní 
době a současně i poděkováním předchozím 
generacím, které se zasloužily o rozvoj obce a 
o její postavení mezi sídly. 
  
 

Přišel se na nás podívat i pan poslanec Hanuš 
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Ano, opravdu jsme městysem                        
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Krátce...        
 
• 22. a 23. září proběhl v místním kině sběr oblečení, bot, hraček, pokrývek, aj. v akci Pomoc 

potřebným. 
• 30. září se v nově uspořádané místní knihovně konal aktiv knihovníků okresu Náchod. 

Celkem 21 knihovníků v čele s ředitelkou knihovny v Náchodě p.Marií Sobotkovou a za pří-
tomnosti starosty obce besedovalo o knihovnických úkolech. Jedním z hlavních bodů jedná-
ní byla internetizace knihoven a problémy s ní spojené. 

• 1. října se v místním kostele při příležitosti posvícení a dožínek uskutečnilo biřmování 
celkem 12 vesměs mladých věřících. Obřad vedl biskup P. Josef Kajnek z Hradce Králové. 
Jako hosté přijali pozvání poslanec ing. Jiří Hanuš, zástupce starosty z Nového Města n. 
Met. ing. Karel Nývlt a ing. Jiří Stejskal za Charitu. 

• 9. října provedla Severní Korea přes protest světových mírových sil podzemní jaderný 
výbuch o síle odpovídající jaderné bombě svržené před lety na Hirošimu. 

• 14. října byl v obci uskutečněn mobilní sběr nebezpečných odpadů. Pro občany je tento 
sběr zdarma. 

• 17. října se v místním kině konalo 55. – poslední - zasedání zastupitelstva obce v uplynulém 
volebním období. Hosty byli zástupci ČEZ v čele s ředitelem ing. Josefem Sedlákem a se-
nátor Bc. Petr Fejfar. Starosta Vladimír Říha přednesl zprávu o činnosti za uplynulé 4 roky. 
Oznámil také, že v Praze převzal rozhodnutí, kterým se Novému Hrádku k 17. 10. 2006 vra-
cí označení městys. Proběhla také volba anketní komise pro provedení ankety k větrným 
elektrárnám.  

• V říjnu došlo ke krádeži za bílého dne přímo v domě jedné naší občanky. Byla odcizena 
větší částka peněz. 

• 20. a 21. října 2006 proběhly volby do zastupitelstva obce a do 1/3  Senátu Parlamentu 
ČR. Účast voličů ve volbách do zastupitelstva obce byla 72% (v r. 2002 66,1%), do senátu 
byla podstatně nižší, zejména ve druhém kole. Do 11 ti členného zastupitelstva se dostalo 6 
kandidátů KDU-ČSL a 5 Nezávislých. 2 kandidáti na samostatných kandidátkách se ani přes 
velký počet hlasů do zastupitelstva nedostali. V naší obci vyhrál senátní volby dosavadní se-
nátor US-DEU Bc. Petr Fejfar. Za volební obvod č. 47 Náchod byl po sečtení všech hlasů do 
senátu zvolen kandidát za ODS ing. Petr Pakosta. 

• 20. a 21. října souběžně s volbami proběhla obecní anketa k větrným elektrárnám. Ankety 
využilo k vyjádření svého názoru 384 (67,4 %) občanů naší obce. Platných odpovědí bylo 
377. Na anketní otázku SOUHLASÍTE S TÍM, ABY FIRMA ČEZ OBNOVITELNÉ 
ZDROJE s.r.o. POSTAVILA V SOULADU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NA 
KOPCI ŠIBENÍK V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ NOVÉHO HRÁDKU DVĚ NOVÉ VĚ-
TRNÉ ELEKTRÁRNY?  odpovědělo 283 hlasujících – ANO (75 %) a  97 – NE (25%). 

• 30. října se uskutečnilo setkání u příležitosti dokončení akce Výměna oken a zhotovení 
zateplené fasády na budově ZŠ v budově základní školy. Ředitel školy Mgr. J. Petera od-
halil pamětní destičku, na které jsou uvedeni sponzoři, kteří na rekonstrukci přispěli.  

• 5. listopadu se konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce. Starostou obce byl na příští 
volební období zvolen dosavadní starosta Vladimír Říha, který měl silný mandát od obča-
nů, protože ve volbách získal ze všech kandidátů absolutně nejvyšší počet hlasů. Místosta-
rostkou se stala Olga Beková. 

• 24. listopadu předvedl Divadelní soubor ČÁP z Dobrušky crazzy komedii Habaďůra aneb 
Nájemníci pana Swana, založenou na brilantní konverzaci. 
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Divadelní představení Habaďůra aneb Nájemníci pana Swana 

 
• 30. listopadu proběhlo 2. zasedání zastupitelstva obce. Na programu byla mj. změna ve 

vedení kina, prodloužení smlouvy týkající se výdejny léků a diskuse k dopisu od společ-
nosti ČEZ týkajícího se stavby nových větrných elektráren. 

• Od 1. ledna 2007 bude správcem kina Milan Chára. Vystřídá p. Marii Martinkovou, která 
konala dobře tuto funkci mnoho let. 

• 2. prosince místní hasiči uspořádali Mikulášskou zábavu. Hrála hudba Hektor. 
• Hrádouský advent 2006 začal 2. prosince akcí s názvem Mikuláš v kině. Po pásmu dět-

ských filmů následovala nadílka. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přátelé jsou jako hvězdy, nemusíš je vidět, ale stačí vědět,že existují. 
 
Šťastné Vánoce, pevné zdraví a hodně dobrých přátel vám všem přeje 
 

Anna Marková 

 
Ošetření lesů práškováním 26.11.2006 



9 

Představujeme zastupitele obce 
 
Vladimír Říha – starosta 
V zastupitelstvu obce je již 16 let, předtím působil 
15 let jako poslanec národního výboru. Pochází 
z Nového Hrádku, je ženatý, má 2 syny. Jeho vel-
kým koníčkem je sběratelství – filatelie a pohledy. 
 
Jak hodnotíte dosavadní vývoj obce, výsledky 
minulých zastupitelstev? 
V každém volebním období se dělalo. Ať to byly 
byty, cesty, školka nebo fasády. Těší mě, že se zasta-
vil úbytek obyvatel a zlepšil se pořádek v obci, když 

občané třídí odpad. Naopak radost nemám z některých cest, náměstí a státní silnice. 
Některé části obce jsou pěkně upravené a některé teprve na úpravu čekají. Trápí mě 
čtyři roky slibovaná oprava státní silnice od Rokolského mostu až po průjezd Novým 
Hrádkem. 
S čím přicházíte do zastupitelstva, co chcete či nechcete změnit či zlepšit? 
V současnosti řeším půdní vestavbu ve škole, dále opravu Náměstí a připravit nové 
parcely pro bytovou výstavbu.  
Ožehavé téma: jaký je Váš vztah k větrným elektrárnám a jejich výstavbě na 
Hrádku? 
Od prvopočátku jsem byl pro výstavbu větrných elektráren a názor jsem nezměnil, když 
mají být nové, bezpřevodovkové a daleko méně hlučné. Také bych si přál, aby se zlep-
šil vztah mezi přívrženci a odpůrci větrných elektráren. 
 
Čtenářům Frymburských ozvěn vzkazuji: pomáhejte nám udržet naši obec pěknou a 
přeji všem láskyplné svátky vánoční a hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání do 
příštího roku. 
 
 
Marcela Havrdová – členka fi-
nančního výboru 
V zastupitelstvu obce je poprvé. Pochází z Nového 
Hrádku, je rozvedená a má 2 syny. Je učitelkou 
ZŠ, ráda cestuje a navštěvuje zajímavá místa a 
kulturní památky. 
 
Jak hodnotíte dosavadní vývoj obce, výsledky 
minulých zastupitelstev? 
Dosavadní vývoj obce hodnotím kladně. Všechna 
minulá zastupitelstva přispěla k tomu, aby u nás bylo 
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pěkně a patří jim moje poděkování. Kladně hodnotím vylepšení knihovny, všechny 
práce na škole, lékárnu. Naopak se mi nelíbí stav některých komunikací. 
Co se Vám v obci líbí či nelíbí, co Vás trápí? 
Jsem moc ráda, že žiji v této obci. Vážím si vzájemné soudržnosti. Trápí mě chování 
některých občanů, bohužel i dětí. 
Co chcete změnit a zlepšit? 
Chci se podílet na rozvoji obce ke spokojenosti občanů. Byla bych ráda, kdyby všechny 
zamýšlené plány ve škole a okolí dopadly dobře a opravilo se náměstí. 
Jaký je Váš vztah k větrným elektrárnám a jejich výstavbě na Hrádku? 
Podporuji veškeré obnovitelné přírodní zdroje energie. Působí v životním prostředí 
člověka neustále, jsou nevyčerpatelné a jsou také šetrnější k životnímu prostředí. 
 
Čtenářům Frymburských ozvěn u příležitosti blížícího se času vánočního přeji spokoje-
né Vánoce a hodně štěstí a zdraví v novém roce. 
 
 
 
Ing. Antonín Mach – předseda kontrolního výboru 
Má za sebou již 12 let v zastupitelstvu obce. Pochází z Červeného Kostelce, je že-
natý a má 4 děti. Pracuje jako metalurg a jeho zálibou je práce se dřevem a četba. 

 
Jak hodnotíte dosavadní vývoj obce, výsledky 
minulých zastupitelstev? 
V prvním období to byla stará škola a výstavba 
nových bytů s úmyslem stabilizace počtu obyvatel 
+ některé významné „drobnosti“ – středisko, lékár-
na, kultura, spolky apod. To se docela podařilo. 
Kladně hodnotím přístupnost základních služeb a 
univerzálnost kanceláře Obecního úřadu. Líbí se mi 
snaha o dodržování tradic a tím podpora vzájem-
nosti mezi námi. Záporně hodnotím stav státní 
silnice v centru obce. Trápí mě velice pravděpo-
dobný neúspěch při shánění financí pro hlavní akce. 

 
S čím přicházíte do zastupitelstva? 
Přicházím s podporou pro vyřešení situace školy a realizace rekonstrukce náměstí. 
Další větší témata bych v tomto volebním období zatím neotevíral. Zdá se, že pro reali-
zaci vestavby ve škole a rekonstrukce náměstí bude třeba nějaký čas šetřit a splácet 
dluhy. 
A Váš vztah k větrným elektrárnám? 
Považuji elektrickou energii pro sebe za dobrodiní, bez kterého bych asi nerad byl. 
Zatím mně příliš nezajímalo, že elektřinu, kterou spotřebuji, někde vyrobili, což jistě 
všem lidem tam někde také nemuselo být po chuti. Proto mi elektrárny nevadily a vadit 
nebudou. 
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Čtenářům Frymburských ozvěn přeji hezké Vánoce a hodně zdraví do nového roku 
2007. 
 

Anketu s dalšími členy zastupitelstva obce přineseme v příštích číslech FO.  
Redakce 

 
 
 

Téma: Větrné elektrárny 
 
Vážení zastánci větrných elektráren,  
podléháte demagogii. Svědčí o tom i výsledek ankety. Brožura o mýtech okolo vrtulí je 
trapná propaganda. Žádné vrtule nebudou nehlučné. BUDOU SLYŠET a podle místních 
podmínek se jejich hluk může odrazem násobit (s tím mám osobní zkušenost). Zejména 
v noci a při nízké oblačnosti či mlze budou všudypřítomnou zvukovou kulisou. Jestliže 
spoléháte na hygienické normy, budete překvapeni. Pokud k výstavbě nových agregátů 
skutečně dojde, součástí kolaudace by měl být i doklad o měření hlučnosti. Toto měření 
provádí jediné pracoviště v republice. Záleží opravdu na vhodně zvoleném období a na 
rychlosti rotace. Všechno se dá zařídit pro investora příznivě. Jakmile se po nějaké době 
provozu ozveme s protesty, bude pozdě. Pokud budeme chtít dokázat, že vrtule hlučí 
příliš, budeme muset doložit výsledky nového měření. Jenže jeho cena převyšuje roční 
úplatek od investora pro obec Nový Hrádek. Obec na to prostě nemá. Žádná státní insti-
tuce nás nepodrží: odbor životního prostředí tak jako hygiena (nyní státní zdravotní 
ústav) pouze převezme papíry. Při problémech se stávající farmou v době jejího krátké-
ho provozu nás podrazil i stavební úřad, klidně nechali postavit něco jiného, než bylo ve 
stavebním povolení. A při osobním jednání naprosto nechutně dali od problému ruce 
pryč. Byl jsem tam a ten pocit marnosti a zklamání si pořád vybavuji.  
Nejsem proti větrným farmám. Jsem proti větrné farmě na Šibeníku.  
Nespasí žádnou vesnici před těžbou uhlí, těžební společnosti si totiž nakonec všechny 
její obyvatele koupí. Hluk vrtulí bude nižší, než hluk sekaček a cirkulárek, ale bude trva-
lý. Určitě se najdou lidé, kteří s tím budou mít problém. Kdyby byl jen jeden, my ostatní 
nemáme žádné právo takto kohokoliv ohrozit. Stavba farmy není totéž, jako stavba dál-
nice či železnice. NENÍ totiž v tomto místě NEZBYTNÁ.  
Já mám Hrádek moc rád. A všichni moji příbuzní a přátelé, kteří tady pobývali, žasli, 
jaké je tu v noci ticho. Nerad bych o to přišel. Doufám, že noví zastupitelé budou o farmě 
rozhodovat s chladnou hlavou. 

Imrich Chrenko 
http://www.novy-hradek.cz/kniha/kniha.php3 

 
 
Můj vztah k životnímu prostředí má původ v Mostě. Tam jsem nastoupila na umístěnku v 
lednu 1952. Dalších 15 let našeho pobytu se rok od roku zhoršoval stav ovzduší, mizely 
vesnice, prohlubovaly se a přibývaly krátery povrchových dolů, přibývalo kouře z elektrá-
ren a sazí. Můj pobyt byl zpestřen jeden a půlroční léčbou tuberkulosy a stálými nemo-
cemi dýchacích cest našich dětí. To byl také důvod, proč jsme si zvolili za nové bydliště 
Nový Hrádek. 
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Měla jsem velkou radost, když po revoluci přijel na Hrádek pan Tošovský s názorem, že 
je Šibeník vhodné místo pro větrné elektrárny a že má v úmyslu je postavit. Obecní 
zastupitelstvo přijalo tento plán vstřícně a všechno probíhalo klidně až do protestů proti 
hluku od blízko bydlících obyvatel. Byla jsem tím velice zklamaná a proto mě po mnoha-
letém jednání potěšit záměr vyměnit vadné elektrárny za moderní. 
Zúčastnila jsem se zájezdu do Krušných hor a nový typ elektráren mě velmi příjemně 
překvapil. Jejich provoz opravdu nemůže škodit nikomu, nevadí ani zvířatům a ptákům. 
Během další cesty jsme se přesvědčili, že historické město Most s krásným divadlem, 
které jsem mnohokrát navštívila, padlo za oběť elektřině z uhlí. Jeli jsme přes Horní 
Jiřetín, který se brání hrozící likvidaci, protože pod ním jsou ložiska uhlí. Je zde poslední 
původní kostel, dalších 52 bylo již zlikvidováno těžbou. 
Toto všechno jsou důvody, proč jsem pro ekologickou energii. Jsem ráda, že bydlím na 
Hrádku, kde je díky Šibeníku vhodné místo pro větrné elektrárny a těším se, že druhý 
pokus bude daleko úspěšnější. Těším se, že se budu moci dívat na točící se vrtule a 
velice si přeji, abych se toho dožila. 

 
MUDr. Jaroslava Pružinová 

 
 
 

Větrné elektrárny: Osvěta se vyplatí 
 
Park deseti větrných elektráren by do tří let mohl vzniknout na katastru obce Dlouhá 
Brtnice na Jihlavsku. Projekt společnosti ELDACO, s. r. o., je nyní zatím ve fázi přípravy 
dokumentace pro proces EIA, ale na rozdíl od některých jiných nemusí čelit protestům 
místních obyvatel. K jeho silným stránkám totiž patří i dobrá spolupráce investora s obcí. 
 
Park deseti větrných elektráren by do tří let mohl vzniknout na katastru obce Dlouhá Brtnice na Jih-
lavsku. Projekt společnosti ELDACO, s. r. o., je nyní zatím ve fázi přípravy dokumentace pro proces 
EIA, ale na rozdíl od některých jiných nemusí čelit protestům místních obyvatel. K jeho silným 
stránkám totiž patří i dobrá spolupráce investora s obcí. 
 
Potvrzuje to starosta Dlouhé Brtnice Luboš Krátký, podle něhož "maximální vliv" na vydání souhlasu 
obce s výstavbou parku větrných elektráren měl postoj místních občanů, který se promítl do výsledků 
dotazníkového průzkumu. Na jednoznačnou otázku "Souhlasíte s tím, aby obec dále podpořila projekt 
výstavby větrných elektráren v katastru naší obce?" letos v červnu celkem 168 občanů starších 15 let 
odpovědělo v anonymním průzkumu ANO a pouze 44 se rozhodlo pro odpověď NE. Průzkumu se 
účastnilo 70,7 % místních občanů, přičemž pro pokračování projektu se vyslovilo 79,25 % účastníků 
průzkumu, tedy 56 % všech obyvatel obce starších 15 let. 
 
CO PŘEDCHÁZELO PRŮZKUMU 
"Průzkumu však předcházelo veřejné seznámení občanů se záměrem firmy postavit u nás park větr-
ných elektráren," říká Luboš Krátký. "V sále kulturního domu na dotazy občanů odpovídali jak zá-
stupci investora, tak dodavatele technologie. K dispozici tam byla i studie větrného parku." 
 
Dalším krokem se stala exkurze uspořádaná investorem pro občany do Břežan na Znojemsku, kde už 
je v provozu park pěti větrných elektráren podobného typu, jaké by mohly stát i u Dlouhé Brtnice. 
Účastníci exkurse si v Břežanech nejen prohlédli větrné elektrárny za plného provozu, ale také disku-
tovali s tamním starostou a zástupci firmy ELDACO o všem, co tam park přinesl obci. Rovněž na 
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webových stránkách www.dlouhabrtnice.cz se lze už od jara podrobně seznámit například s mapkou 
umístění budoucího parku větrných elektráren, studií jeho výstavby, ale třeba také s energetickou 
koncepcí Kraje Vysočina, v níž výroba elektrické energie "z větru" má své místo. 
 
SOUHLAS NEVZNIKL HNED 
"Nevím, jestli náš postup může být modelem pro jiné 
obce, či zda tyto kroky lze povýšit nad rámec stan-
dardního jednání mezi obcí a investorem," říká Luboš 
Krátký. "Každopádně však přispěl k tomu, že v ko-
nečné fázi většina občanů vyslovila se stavbou větr-
ných elektráren souhlas. Přitom po první návštěvě 
zástupců investora u nás byly reakce členů zastupitel-
stva i obyvatel spíše záporné." Starosta zdůrazňuje, že 
v obci nikdo neorganizoval žádné kampaně ani pro 
výstavbu parku větrných elektráren, ani proti ní. 
"Konečný názor občanů vyšel z poznatků, které měli 
možnost si sami ověřit," dodal. 
 
Jednatelka společnosti ELDACO Ing. Iva Šťastná 
říká, že prvotní hlediska pro výběr místa k případné 
stavbě větrných elektráren jsou pochopitelně technic-
kého rázu, jako je větrnost lokality, elektrická síť v 
dosahu, existence komunikací pro příjezd technologie 
či dostatečný odstup od obydlené zástavby. "Ale také 
je pravda, že naše firma své projekty rozvíjí jen tam, 
kde nachází vstřícnost místních obyvatel a jejich 
zástupců. Držíme se filozofie, že chceme-li si vybu-
dovat pověst seriózní firmy, musíme hned od počátku spolupracovat s lidmi v místě a získat je na 
svou stranu."  
 
K otevřenosti investora vůči místním obyvatelům inženýrka Šťastná podotýká: "V naší zemi stále 
platí, že pokud si český člověk může vybrat z varianty buď na něčem ušetřit, anebo neušetřit - ale 
pomoci tím přírodě, vybere si peníze. Toho využívají velké energetické firmy a uhelné společnosti, 
které v médiích hlásají, jak jsou obnovitelné zdroje drahé, a proto je prý v Česku nemá smysl stavět. 
Je to samozřejmě nepravda. U nás ještě není zavedena ekologická daň, která by zdražila elektřinu ze 
"špinavých" zdrojů, jako je třeba uhlí, a výrobci nemusí platit za zničenou přírodu, za zhoršené zdraví 
horníků a lidí, kteří v okolí dolů a elektráren bydlí. To vše je třeba při plánování stavby větrných 
elektráren místním občanům sdělit a provádět určitou osvětu. Vím, že to každou firmu zdržuje a stojí 
to i peníze, ale vyplatí se to." 
 
ŠALEBNÁ I REÁLNÁ OČEKÁVÁNÍ 
I v Dlouhé Brtnici někteří obyvatelé spojovali s výstavbou větrných elektráren klamné naděje. Typic-
ká byla představa, že místní lidé začnou dostávat levnější elektřinu. Starosta Luboš Krátký říká: 
"Snažili jsme se občanům vysvětlit principy výroby, výkupu, distribuce a prodeje a z toho vyplývající 
nereálnost očekávání lacinějšího elektrického proudu. Na druhé straně bude záležet na novém zastu-
pitelstvu obce, jak naloží s případným "čumným", což je zlidovělý název finančního příspěvku pro-
vozovatele větrných elektráren obci, na jejímž katastru podniká." 
 
Inženýrka Šťastná je k poskytování takového příspěvku v řádu několika desítek tisíc korun obci 
připravena a navíc tvrdí, že společnost ELDACO obci nabízí i to, že by tam přenesla své sídlo, aby ji 
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daňově zvýhodnila. Se starostou se však shoduje v tom, že nezmění-li se zákon o rozpočtovém určení 
daní, pak by obci takový krok k žádnému zásadnímu navýšení jejích příjmů nepomohl.  
 
POZOR NA "STARÉ ŽELEZO" 
Na co by si měly dávat pozor obce, o jejichž přízeň usilují investoři větrných elektráren? 
Luboš Krátký je přesvědčen o tom, že volení zastupitelé obcí jsou dnes o této problematice vcelku 
dobře informováni a znají i rizika. "Přesto bych doporučil, aby obce nesouhlasily s výstavbou starých 
repasovaných větrných elektráren. Obce by také měly upozorňovat vlastníky pozemků, na nichž 
investoři chtějí větrné elektrárny stavět, že je jen na nich, jakou kupní nebo nájemní smlouvu s inves-
torem uzavřou. Větrná energie se totiž stává výnosným byznysem, a proto nelze vyloučit ani spekula-
tivní záměry některých investorů s vhodnými pozemky." 
 
Na nebezpečí instalace dovezených vysloužilých větrných elektráren upozorňuje rovněž Ing. Iva 
Šťastná. "Tak by totiž vzniklo velké riziko, že stavba nebude plnit odpovídající technické parametry 
po celou dobu provozu," říká. Rozhodně se proto podle ní každé obci vyplatí ptát se nejprve na refe-
rence a raději se přiklonit k firmě, která v oboru už pracuje a má dobré výsledky, než k jiné, která to 
chce jenom zkusit. 

IVAN RYŠAVÝ 
časopis Moderní obec, listopad 2006 

 
 

 
 
Nudíte se? Vyrazte si na borůvky! 
 
Letošní rok, co se týče počasí, láme rekord za rekordem. Dlouhá zima, extrémně teplý a 
suchý červenec, o to víc studenější srpen a téměř nekonečné babí léto. Bodejť by z toho 
nebyla chudák příroda úplně zmatená. 
Jistě všichni znáte pohádku O dvanácti měsíčkách, jak zlá macecha vyhnala nebohou 
Marušku v zimě pro jahody. To kdyby letos Maruška bydlela u nás na Novém Hrádku 

vůbec by nemusela obtěžovat 
měsíčky. Stačilo by vyrazit na 
některou z jižně položených 
mezí a tam i v toto roční 
období by natrhala čerstvé 
lahodné lesní plody - kon-
krétně borůvky, jež v tomto 
roce stihly vyrůst a uzrát 
dvakrát. Kdo nevěří, ať tam 
běží. No a pro ty, kteří nikam 
běhat nechtějí, přikládám 
fotografii pořízenou 28. listo-
padu 2006. 

Zdeněk Drašnar 
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Vážení spoluobčané, obyvatelé Nového Hrádku. 
 
V letošním roce jste měli dvakrát možnost se vyjádřit ke svým zástupcům 
v zákonodárných sborech a podpořit své nejlepší zástupce v těchto orgá-
nech. Chci Vám všem touto formou poděkovat za hlasy, které jste dali 
nejen mně, ale všem, kteří budou těmi nejlepšími zástupci. Děkuji Vám 
také za účast na všech volebních akcích. Svou účastí jste řekli, že Vám 
není osud obce ani našeho státu lhostejný. 
 

Vladimír Říha 
starosta 

 

 
Procházka Novým Hrádkem 

...Čtení na pokračování... 
Kam se chodilo do práce 
Na Hrádku se odjakživa tkalcovalo. Byla tu tkalcovna u Suchánků, u Sychrovských, 
v Dolech u Tošovských, na Rzech u Smrčků a ještě mnohde doma měli jeden nebo dva 
stavy. V době, o které píši, byly soukromé továrny znárodněny a z tkalcovny Tošov-
ských a Suchánků byly továrny n. p. Lina a tkalo tam na jednom i více stavech poměrně 
hodně žen z Hrádku a okolí. Továrnu Sychrovských obsadilo Velodružstvo a vyráběly 
se tam kola k jízdním kolům a motocyklům. Dole v dílně se kola děrovala a svařovala, 
lisovaly a svařovaly se ráfky a nahoře na sále se kola naplétala a centrovala a opatřovala 
se středy. Pracovalo zde také mnoho žen a mužů a správně vycentrovat kolo byl oprav-
du kus umění a zručnosti. Hotová kola odvážela Radiální doprava Náchod na nádraží a 
drahou do továren k dalšímu zpracování. V Dolech mělo Velodružstvo ještě dvě provo-
zovny, v jedné byl vývoj a ve druhé smaltovna. Málokdo už dneska pamatuje, že se zde 
vyráběly kapotované motocykly pro příslušníky Veřejné bezpečnosti. Modrou barvu 
měla normální jízdní bezpečnost a červená barva byla pro Prahu. To byla krása, když si 
sem přijeli motocykly vyzvednout a najednou jich vyjíždělo 10 i více. Také se zde 
vyráběla třístopá vozítka pro invalidy zn. Velorex. Byla dvoumístná, krytá nepromoka-
vým plátnem, dobře cenově dostupná, snadno ovladatelná a dodnes těchto „motorek 
v montgomeráku“ brázdí naše i silnice v cizině poměrně dost. Později vyvinutá čtyřko-
lová vozítka pro invalidy již takový úspěch neměla. Nesmím zapomenout na lamináto-
vé sajdky k motocyklům, které se také ve velkém množství ve zmíněném družstvu 
vyráběly. Zabrušovaly se a vyhlazovaly ručně pod tekoucí vodou a ženy, které tuto 
těžkou práci dělaly, byly celý den ve vodě v gumových holínkách a zástěře. Byly to 
opravdu těžce vydělané peníze. O truhlárnách jsem se již zmiňovala, pracoval v nich 
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většinou truhlář sám nebo se synem. Jen u Drašnarů bylo asi 5 pracovníků. Pak byla 
továrna v Tisu na střešní nosníky a u mostku na Sněžné postavilo družstvo Detecha 
továrnu na nátěrové hmoty. Další provozovny postavilo zmíněné družstvo později. 
V této době se rozvodnil Dunaj s přítoky a zatopil velké území na jižní Moravě a Slo-
vensku. Mnoho lidí bylo bez domova. Ministerstvo vnitra mělo zotavovnu na Dlouhém. 
Ve svém zařízení ubytovalo skoro 100 dětí od Komárna. Některé ženy z Hrádku sem 
docházely pomáhat do kuchyně a uklízet. Stejně postižené děti byly ubytované ve vile 
Boženě v Dolech, také o tyto „trosečníčky“ pečovaly hrádovské ženy. V této lokalitě 
z bývalého mlýna si postavila Výzkumný ústav Československá akademie věd. Probí-
haly tu nesčetné pokusy za přítomnosti věhlasných vědců z celé republiky. Bylo zde 
vyvinuto zařízení na sterilní porod, který byl proveden, natočen a zdokumentován. Byl 
to evropský unikát a možná že i světový. Tenkrát koncem 50. a v 60. letech neměli naši 
vědci možnost publikovat své objevy ve světovém odborném tisku. Bylo to období 
hluboké „studené války“. 
Ráda bych, aby toto povídání bylo oslavou pracovitosti a šikovnosti hrádovských obča-
nů, kteří proslavili Nový Hrádek nejen po celé republice, ale i v zahraničí. Většina lidí 
našla práci na Hrádku. Málo jich dojíždělo do okolních měst. Nejvíce do Rubeny do 
Náchoda, několik do tkalcovny v Novém Městě n. Met. Až později do Stavostroje a 
Eltonu v N. Městě a do Adastu v Dobrušce. 
 

Jana Šotolová 
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Přebor Sokolské župy Podkrkonošské - Jiráskovy 
v přespolním běhu 2006 
 
V sobotu 23. září 2006 se již podruhé konal závod v přespolním běhu, který zorga-
nizovala TJ Sokol Nový Hrádek. 

 
Na startu se sešlo 90 účastníků z Nového Hrádku, Dvora  Králové nad Labem, Bělov-

se, Hronova, Červeného Kostelce, České Skalice, Úpice nad Metují a Sněžného. Starto-
valo se ve všech věkových kategoriích včetně mužů, žen a veteránů. 

Hned od rána panovala při registraci obvyklá startovní horečka, počasí bylo velmi 
nakloněno běhu ve volné přírodě. Bylo slunečno, téměř bezvětří.  

Start nejmladších kategorií byl stanoven na desátou hodinu. Trať vedla půvabným, 
ale i náročným okolím hradu Frymburku. Trasa pro nejmladší byla vyměřena na 150 m, 
nejdelší trať byla 1 980 m (pro dorostence, muže a ženy).  

Pořadatelé z řad členů TJ Sokol Nový Hrádek, ale i z řad rodičů startujících dětí a 
příznivců jednoty odvedli již tradičně dobrou práci jak při přípravě trati, tak i 
v organizačním zabezpečení závodu,  při registraci, v cíli a při dekorování vítězů. O 
občerstvení se postaral pan Jelen. Velmi kvalitní fotografická dokumentace je dílem 
MUDr. Tomáše Hrnčíře. 

 

 
 
Vyhlášení vítězů všech kategorií bylo v prostoru cíle, kromě hodnotných věcných cen 

všichni obdrželi medaili a diplom. Ceny předával starosta Nového Hrádku pan Vladimír 
Říha spolu s náčelnicí TJ Sokol Nový Hrádek, paní Lidmilou Martinkovou. 
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Jsme rádi, že se závod v přespolním běhu na Novém Hrádku osvědčil, závodníci, kte-
ří se zúčastnili již loni, se k nám rádi vrátili a s nimi přijeli i noví, a zejména si ceníme 
obsazení i starších kategorií. Doufáme, že příští rok bude účast stejně bohatá a kvalitní 
jako letos a rádi přivítáme další účastníky, kteří si  chtějí změřit své síly s ostatními 
v této disciplíně. 

Závěrem chceme poděkovat všem sponzorům (www.novy-hradek.sokol.cz ) za hod-
notné ceny, organizátorům a všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu závodu.  
 

Imrich Chrenko 
 

Vánoční zamyšlení 
 
Na svátky Vánoční se těší snad každý. Nejde jen 
o neopakovatelnou atmosféru naleštěného do-
mova, provoněného pečivem, které se jindy 
v roce doma nepeče, ale i očekáváním, co pro 
nás bude pod stromečkem. Pro děti je toho 
opravdu hodně a dá se říci, že rok od roku stále 
více a nákladnějších. Je to ukazatelem, že se nám 
žije čím dál lépe a můžeme si to dovolit. Ale při 
tom množství a nákladnosti nezapomínáme na to 
podstatné a nejdůležitější? Ukázat si, že se máme 
rádi, že jsme rodina, která k sobě patří. Letos 
dostal větší dárek bráška nebo sestřička, kteří to momentálně potřebují nejvíc a příštím 
rokem to jistě budu já, protože mě maminka s tátou mají stejně rádi jako je. Láska 
v rodině není o penězích, je v ohleduplnostech, vzájemné toleranci a úctě k rodičům. To 
vůbec neznamená, že se sourozenci občas nepoperou, vzájemně si nevynadají a kolem 
puberty i hezky ostře. To pak létá zvěřinec a člověk se těm zvířatům v duchu i omlouvá. 
To mladíkovi nebo slečně došly argumenty a logiku nahradili „chlapským slovem“.  
Dárky pod stromečkem nejsou jen od rodičů k dětem, ale i naopak. Není nejlepší, když 
táta vytáhne peněženku a podá bankovku dítěti, aby něco koupilo mámě. Nebo obráce-
ně máma dá peníze na dárek pro tátu. Nejcennější jsou dárky, které děti samy vyrobí ze 
svých uspořených prostředků. Pak je třeba, aby tyto dárky byly náležitě oceněny a věř-
te, že mnozí z nás mají doma zásuvku, kam si tyto opravdu „poklady“ uložili. Někdy 
přijde chvilka, kdy se člověk těmito věcičkami probírá a vzpomíná, jak byla horká 
ru;čička, když dárek podávala a jak se zatřpytila očka, jakou radost máma a táta měli. 
Dnes tam, přidávám dárečky vyrobené od vnuků a věřte mi, čím jsem starší, tím z nich 
mám větší radost. 
Tak milí přátelé, peníze jsou, ale nemusí být, ale co nám nikdo nemůže vzít, je láska 
našich drahých a tak Vám všem přeji hodně pevné zdraví a co nejvíce těch, kteří Vás 
mají rádi ne pro Vaše peníze, ale pro Vás samotné. 
Mějte šťastné a veselé Vánoce a do příštího roku mnoho síly a chuti do života. 
 

Jana Šotolová 
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Přání krásných svátků. 
Ani jsme si v letošním nejprve krásném a potom blátivém podzimu nestačili všimnout 
úprku času a už ve škole řádili čerti – neklamné znamení blížících se Vánoc a konce 
roku. Pro školu byl ten letošní plným změn. Po bouřlivém lomozu sbíječek na jaře a v 
létě nastal čas usilovné práce na školním vzdělávacím programu, realizace projektu 
„Žijeme v EU“, příprava tanečních a hudebních vystoupení pro obyvatele Domova 
důchodců v Náchodě, ale i starší spoluobčany v Novém Hrádku. A tohle pískání koled 
ve spojení s vůní jehličí po celé škole značí, že svátky už skoro stojí ve dveřích. Přáli 
bychom si, aby i v příštím roce byla škola pro celou obec místem, kam je na co se přijít 
podívat. Těšíme se na takové akce jakými jsou ples rodičů nebo velikonoční výstava, 
protože věříme, že mají smysl a najdou opět vděčné diváky i účastníky společenského 
dění. A slova uznání nebo dokonce chvály jsou pro děti i nás tou nejlepší odměnou za 
úsilí, které těmto událostem předchází. Děkujeme všem, kdo škole pomáhali. Ať už se 
jednalo o pomoc se sběrem a tříděním odpadů, poskytnutím darů nebo třeba sdělením 
názorů a doporučení prostřednictvím ankety, či formou dotazů a námětů ze schůzek 
SRPDŠ, školské rady aj. Přejeme všem krásné vánoční svátky hodně sil, zdraví a 
úspěšný rok 2007. 

Josef Petera 
ředitel školy 

 
 
Tříkrálová sbírka 2006 – použití výtěžku na projekty 
pomoci rodinám a lidem v nouzi pro oblast Nový Hrádek a okolí 
 
Farní charita Náchod, která Tříkrálovou sbírku 2006 organizovala, přidělila pro obec 
Nový Hrádek a okolí částku 7 829,- Kč. Sbírka se uskutečnila v obcích Nový Hrádek, 
Borová a Sněžné, proto i přidělený výtěžek byl použit pro občany těchto tří obcí. Za 
využití finančních prostředků na stanovený účel „Aktivity pro ohrožené děti a mládež – 
sociální prevenci“ a pomoc rodinám a lidem v nouzi zodpovídala paní Mgr. Hana 
Hlaváčková. Z této částky byly zakoupeny učební pomůcky v hodnotě 2 935,- Kč pro 
žáky s vývojovými poruchami, kteří navštěvují základní školu a bydlí na Novém Hrád-
ku nebo v obci Sněžné. Pro děti ze sociálně slabé rodiny z obce Borové byly zakoupeny 
školní potřeby a ošacení v hodnotě  1835,- Kč. Zbývající částka 3 059,- Kč byla využita 
pro nákup polohovacího lehátka pro postižené dítě ze Sněžného. Farní charita Náchod 

ze svých prostředků navíc přidělila částku 4 661,- Kč na 
dofinancování tohoto polohovacího lehátka, které  bylo 
pořízeno nákladem 7 720,- Kč. Farní charitou Náchod 
byla z Tříkrálové sbírky 2006 poukázána celková částka  
ve výši 12 490,- Kč.                                                      
 

Mgr. Hana Hlaváčková 
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Vzpomínky na Josefa Přibyla 
 
Když 21. července 1984 slavil Josef Přibyl šedesáté narozeniny, poslanci MNV mu 
takto blahopřáli: 
Náš milý tajemníku, že už je Ti „60“ nechce nikdo věřit!  
Však kdo by se chtěl s Tebou tady u nás na Hrádku měřit, musel by hodně do kroku 
přidat! 
Srostl jsi s městečkem duší i tělem – prostě máš ten svůj Hrádek doopravdy rád! 
A především za to bychom Ti chtěli upřímně a od srdce vřelé díky vzdát – za všechny 
ty chvíle, noci probdělé, za všechny ty strasti! – My Tvoji konšelé, přátelé!... 
 
Pro rozkvět obce pracoval do svých 70ti let a až do posledních dnů svého života se 
zajímal, co je nového. 
Smuteční řečník na jeho pohřbu krásnými slovy vyjádřil vše, čím pro Nový Hrádek 
zesnulý byl. Radoval se ze sebemenšího úspěchu a pro takový vše, co mohl, udělal. 
Když nám byla znemožněna výstavba rodinných domků na Roubalově kopci, tak dělal 
vše pro to, abychom mohli stavět jinde (to jsou dnešní ulice U sokolovny a U stadionu), 
maximálně se zasloužil o výstavbu bytových domů Kovodružstva u sokolovny atd. 
Pamatuji se velice dobře, jak se upravoval a drtil kámen v písníku pro stavbu hasičské 
zbrojnice a na opěrné zdivo hřiště a oplocení u dnešní základní školy. Vzpomínám, jak 
jsme sbírali po polích Šíbeníku kámen pro základy kina, který se házel do sklopného 
železného vozíku taženého jeho traktorem „Svoboďákem“. Také nezapomenu na spo-
lečnou cestu v tříkolce, která se vyráběla ve Velorexu v Novém Hrádku. Tehdy bylo 
hodně sněhu a my jeli do Hradce Králové na Krajský národní výbor, abychom dostali 
podporu pro rozvoj výstavby, protože v 60. letech byl velký odliv obyvatel především 
do Nového Města nad Metují, kde byla obrovská bytová výstavba. Tříkolka, ve které 
nám byla zima, protože neměla podlahu a žádné topení a navíc jsme lítali ze strany na 
stranu a to celou cestu až do Hradce. Já jsem byl zpocený strachem a pan Přibyl se smál 
a říkal: „Jirko, jen ruchem žijeme“. 
Oblíbené měl zvláště komunikace, práce na vodovodech a kanalizacích. 
Velkou zásluhu měl na přístavbě školy. Zde mohu připomenout, že spadl s plošinou 
výtahu z patra na zem při technické závadě brzdy. Jako zázrakem se mu nic nestalo. I o 
štědrém dnu jsme pracovali na této náročné akci. 
Pan Přibyl měl velkou lásku k vlasti, ke svému rodišti. Když jsem mu letos v červnu 
mohl říci, že níám bude navrácen statut městyse, tak řekl, že je to dobře. Vždyť po 
revoluci v této záležitosti jednal s panem Černíkem, tehdejším předsedou měst a obcí. 
Přál si, aby měl Hrádek zase alespoň 1000 obyvatel. To není tak jednoduché, ale že se 
pokles obyvatel zastavil a Hrádek se omladil, o to se velice zasloužil. 
Postupně jej ale síly opouštěly. Ještě 14 dní před jeho odchodem jsme si povídali o 
Krahulčí, kam zvlášť rád jezdil. To seděl na lavičce u paní Marie Bekové v Klainově 
ulici. Popřál jsem mu ještě hodně zdraví a netušil jsem, že se vidíme naposledy... 
 

Jiří Hlaváček st. 
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...Narodil se na Novém Hrádku, kde vyrůstal obklopen láskou rodičů se svoji sestrou, 
kde chodil do školy, kde si založil rodinu a kde celý svůj život žil. Spolu s manželkou 
vychovali a pro život dobře připravili svoje dvě děti. Velkou radostí a chloubou zesnu-
lého byla vnoučata a pravnoučata. Byl velmi aktivní ve veřejném životě. Každý, ať 
chceme či ne, máme své příznivce, ale i oponenty. A pokud je člověk veřejně činný, je 
více slyšet právě ty druhé. Nebylo tomu jinak ani u zesnulého. Jsem přesvědčen, že 
Pepa, jak jsme ho mnozí z nás důvěrně  oslovovali, měl více příznivců, kteří sice o sobě 
nedávají tolik vědět, kteří ale dokázali ocenit vše, co pro veřejnost a pro celý Hrádek 
vykonal. Nebylo toho málo. Vždyť ve vedení obce stál po mnoho desítek let. V určitém 
období působil ve funkci tajemníka a v roce 1990 byl zvolen porevolučním předsedou 
MNV a v posledním období svého působení ve vedení obce byl zvolen místostarostou. 
Všechny tyto funkce vykonával při svém zaměstnání po pracovní době, kdy většina 
z nás se věnuje své rodině a svým zálibám. Pepa pracoval ve prospěch nás všech právě 
na úkor své rodiny a svých osobních zájmů. Málo kdo si uvědomujeme, co všechno se 
za ta dlouhá léta na Hrádku vybudovalo a u všeho byl Pepa vždy v předních řadách bez 
nároku na jakoukoliv odměnu. Odměnou mu vždy byla radost z dobře vykonané práce a 
z vybudovaného díla. Jen namátkou chci připomenout výstavbu hasičárny, kina, pří-
stavbu školy, opravu kostela, opravu obecních budov, místní vodovod, nový vodojem, 
komunikace, kanalizace, veřejné osvětlení a mnohé další akce. U všeho Pepa byl platný 
nejen radou, ale především příkladnou a poctivou prací. V posledních letech, kdy si 
užíval zaslouženého odpočinku, stále žil životem a děním obce.  Vše, co se v obci vy-
budovalo, nebo jen opravilo, či zlepšilo, mu dělalo velkou radost. 
Život zesnulého pana Přibyla je naplněn… Odešel pracovitý, společenský a kamarád-
ský, ale především pokorný člověk.  

Josef Svatoň 
(zkrácený text smutečního projevu) 

 
 
 
Vzpomínka a poděkování panu Blahoslavu Šritrovi 
 
Dne 29. října 2006 odešel z našich řad náš spoluobčan pan Blahoslav Šritr a 3. listopa-
du se s ním do místního kostela přišla rozloučit široká veřejnost z naší obce i z celého 
okolí. Velká účast na posledním rozloučení se zesnulým sama o sobě svědčí o významu 
a oblibě pana Šritra. Řečníci mu poděkovali za velkou práci, prováděnou  pro spoluob-
čany vždy se samozřejmostí a ochotou, jménem obecního a farního úřadu i za TJ Sokol. 
Dovolte mi, abych se také připojila malou vzpomínkou. V roce 2000 jsem střídala ve 
funkci starosty Pepíka Svatoně. Nebyla to pro mne lehká situace. Měl se mj. vystěhovat 
obecní sklad a následně zbourat celý Pařízkův dům, aby se vytvořil prostor pro výstav-
bu garáží a současně se stavěl „zelený“ obecní dům. Oba místostarostové, Pepík Svatoň 
a Vlaďka Říha, nesli spolu se mnou celou tíhu a starost demolice a výstavby. Kdo však 
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byl každé ráno po ruce? Byl to především pan Šritr s panem Pohlem. Pan Šritr měl 
velké zkušenosti z funkce tajemníka MNV v Kounově. Uměl tak po „mužsku“ vzniklé 
problémy zvážit a nezištně a zcela přímo poradit. Velmi jsem už tenkrát tuto podporu 
oceňovala.  
Dovol mi teď  - Blážo - abych Ti  veřejně a upřímně za všechno poděkovala. 

 
Anna Marková 

 

 
Zleva: MUDr. Marcela Chrenková, Ing. Pavel Sobotka a Zdeněk Martínek při předá-

vání medailí v Přeboru Sokolské župy Podkrkonošské - Jiráskovy v přespolním běhu 2006 
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Vzpomínka na MUDr. Marcelu Chrenkovou 
 

V pondělí 6. listopadu přestalo tlouci srdce naší spoluobčanky paní Dr. Marcely Chren-
kové. Osud  uzavřel knihu jejího života ve věku 45 let po tragické dopravní nehodě. 
Bylo pro ní samozřejmostí žít nejen krásný a příkladný rodinný život, ale také spole-
čensky se angažovat. Spolu s manželem se aktivně podíleli na veškerém dění zdejší TJ 
Sokol. Nebylo jediných  lyžařských závodů na zdejší Panské stráni, kdy by oba manže-
lé nepomáhali s jejich organizací. Stalo se pravidlem, že Marcela připravovala věcné 
ceny, které pak s diplomem za umístění předávala účastníkům závodů. Neproběhlo 
jediné soustředění lyžařského oddílu ve zdejší sokolovně, aby se nepřišla podívat a 
pohovořit s účastníky. Jsem přesvědčen, že všichni členové Sokola včetně těch 
nejmladších nikdy na Marcelu nezapomenou. Bude stále mezi nimi, tak jak tomu bylo 
až dosud. Dokázala velmi dobře zúročit své celoživotní poslání jako lékařka. Na všech 
pracovištích, kterými prošla, byla pro svoji ochotu a pracovitost oblíbena nejen svými 
kolegy a nadřízenými, ale především svými pacienty. 
Paní Chrenková spolu s manželem velmi dobře vychovávala své dva syny. Jejich sna-
hou bylo dát jim vzdělání a vytvořit jim zázemí v rodině. To se jim dařilo. Nesmírně 
milovala nejen svého manžela, ale i své syny a především svoje rodiče, kteří  jí byli 
celoživotní oporou. Její láska byla opětována svými drahými, ale i kamarády a přáteli.  
Náhlá smrt ukončila život v jeho rozkvětu, uprostřed milého a vlídného soužití s přáteli 
a příbuznými, uprostřed plánů a krásných představ o rodině, uprostřed láskyplné péče o 
syny. 
 
Smrt nemůže od sebe odloučit ty, kdo se milovali. Smrt nemůže nechat zahynout odkaz 
a dílo, které po sobě člověk zanechává. Proto i vy, kdo truchlíte nad odchodem Vaší 
drahé, budete si stále připomínat její slova a gesta, úsměvy a dobré skutky. Nebudete se 
vyhýbat rozhovorům o ní a svůj sluch nebudete uzavírat před upřímným utěšováním. 
Budete šťastnější, uslyšíte-li o ní mluvit přívětivě a s úctou. Nejvíce však budete bdít 
nad Ondrou a Jakubem, neboť v nich najdete ve znásobené míře vše, co dnes ztrácíte. 
Čisté srdce Vaší drahé zesnulé přijme věčná matka příroda. A proto památku zesnulé 
dcery, matky a manželky hledejte doma i v přírodě. V květinách, v modrém letním ránu 
i bílým sněhem pokrytém zimním podvečeru. 
A nejvíce ze všeho Vám bude pomáhat čas. 
„Čas, který jde a všechno boří. 
tichý, jak peří nočních sov, 
má klíče k radosti i hoři.“ 

 
Josef Svatoň 

(redakčně upravený text smutečního projevu) 
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Společenská kronika 

říjen - prosinec 2006 
 
 

Naši nejstarší občané oslavili narozeniny: 
Drašnarová Marie Rokolská 269 71 let 
Hoffmanová Hedvika Doly 171 91 let 
Černý Přemysl Klainova 30 81 let 
Bek Bohuslav Bukovecká 105 81 let 
Červinka Josef A. Kopeckého 218 85 let 
Beková Marie Klainova 15 71 let 
Heřman František Krahulčí 8 72 let 
Rufferová Marie Doly 169 71 let 
Chromá Božena Rokolská 33 77 let 
Koubek Oldřich Nový Hrádek 68 83 let 
Hánlová Marie Náchodská 54 71 let 
Rázlová Lidmila Klainova 14 76 let 
Hažerová Miroslava Končiny 162 82 let 
Němec Rudolf Náchodská 244 71 let 

 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, dostatek životního elánu a optimismu 

a ještě hodně spokojených a šťastných let v naší obci. 
 
 

 

Noví občánci:  
 
Klára Machová 
David Maisner 
Judita Maisnerová 
Marie Beranová 
 

Šťastným rodičům blahopřejeme. 
Zemřeli:  
 
Josef Přibyl 
Jiřina Šlaufová 
Blahoslav Šritr     
Marcela Chrenková  MUDr. 

 
Vzpomínáme...
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Akce v zimě 2007 
 

26.12.2006 Štěpánská zábava 
6.1.2007 Sokolský ples 
termín zatím neurčen Dětský karneval 
21.1.2007 Myslivecký ples 
10.2.2007 Hasičský ples 
24.2.2007 Ples SRPDŠ, ZŠ a MŠ 

 

 
Lyžařský vlek -   320 m, 2 sjezdovky, rolba 

prosinec 2006 do Vánoc jen víkendy 9 – 17 hodin
Vánoce  (na Štědrý den vlek nejezdí) 9 – 20 hodin

leden – 18.3.2007  pracovní dny 13 – 17 hodin
pátky 13 – 20 hodin 

soboty 9 – 20 hodin
neděle 9 – 17 hodin 

všeobecné + okr. Náchod  pracovní dny 9 – 17 hodin 
po 18.3 2007 jen víkendy 9 – 17 hodin 

Provoz lyžařského vleku podmíněn dostatečnou sněhovou  pokrývkou. 
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Ostatní akce lyžařského oddílu – předběžné termíny : 

27. 1. 2007  Župní přebor ve sjezdovém lyžování sokolské župy Podkrkonošské - Jirás-

kovy 
18. 2.2007  Cena Frymburka – veřejný závod v Obřím slalomu mládeže 
10.3.2007  karneval na lyžích    

 

Pořádání závodů je závislé na sněhových podmínkách. 

 
 

 

 
 

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 
 

• Z příspěvků sestavili Ing. Jiří Hlaváček a Mgr. Hana Hlaváčková  
• stálí dopisovatelé: Anna Marková, Zdeněk Drašnar, Ing. Pavel Sobotka, Petra Při-

bylová, Jiří Hlaváček, Lidmila Martinková, Jana Šotolová  
• příspěvky prosíme zasílejte nejlépe mailem: jirka.hla@tiscali.cz 
• Nevyžádané příspěvky se nevracejí 
• Tisk: Daniel Wolf, Vrchoviny,  náklad: 150 výtisků. Číslo vyšlo 19.12.2006 
• Příští číslo vyjde pravděpodobně v březnu 2007, uzávěrka bude 10.3.2007 
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KINO Nový Hrádek 
LEDEN, ÚNOR  2007 

 
POZOR  změna promítacího dne a začátků 

představení!!! 
 

LEDEN 2007 
středa 24.1. 
18:30 hod. 

CASINO ROYALE 
Jmenuji se Bond, James Bond ... 
Nejnovější zpracování s Danielem Craigem v hlavní 
roli. Širokoúhlý dobrodružný  film USA s titulky. 

 
Hrají: Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen, 
Judi Dench, Caterina Murino, Jeffrey Wright a jiní. 
 
Režie: Martin Campbell 
 
Vstupné  50,- Kč                   Mládeži od 12 let  přístupný 

ÚNOR 2007 
středa 7.2. 
18:30 hod. 

RO(C)K PODVRAŤÁKŮ 
 
Jsou mladí, sebevědomí, jsou drzí a jsou bez peněz! 
Černá komedie o gangsterech amatérech. Nový film 
režiséra Karla Janáka, režiséra filmů Snowboarďáci 
a Rafťáci, nás tentokrát zavede do světa muzikantů, 
kteří se nečekaně ocitnou tváří v tvář podsvětí a 
mafie.  
Hrají: Vojtěch Kotek, Jiří Mádl, Václav Postránec-
ký, Martin Písařík, Václav Sloup, Jan Hrušínský, 
Petr Janda a jiní. 
 
Režie: Karel Janák 
 
Vstupné  50,- Kč                   Mládeži od 12 let  přístupný 

 
V ceně vstupného na jednotlivá představení je připočítán příplatek 1,- Kč dle zákona ČNR č. 241/92 Sb. 

http://www.novy-hradek.cz/kino.htm 


