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Jaro 
 
Sněhulák je na kusy, 
z hlíny lezou krokusy, 
vrabec špačka doma vítá, 
delší je den, brzy svítá, 
pod Frymburkem zelená se tráva, 
je tu jaro, křičte sláva! 

 
Zdeněk Drašnar 
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HURÁ,  
sláva vítězům! 
 
 
V minulých číslech našeho zpra-
vodaje jsme Vás seznámili se 
zapojením naší obce do soutěže 
v třídění odpadů vyhlášené Krá-
lovéhradeckým krajem pod ná-
zvem „Čistá obec, čisté město, 
čistý kraj“. Po zaslání ročních 
výkazů o množství a druzích 
odpadů vytříděných v naší obci za rok 2006 jsme napjatě očekávali výsledek. 
Podle průběžných tabulek během roku 2006 se naše obec stále pohybovala na 
prvních místech. Doufali jsme, že nás nějaká odměna nemine. Dnes již máme 
černé na bílém, že obec Nový Hrádek obsadila 1. místo v kategorii obcí do 
5000 obyvatel v Královéhradeckém kraji. Za toto krásné umístění patří poděko-
vání Vám všem, kteří poctivě třídíte odpad. Velké poděkování musíme vyslovit 
především žákům základní školy, kteří se do třídění odpadů zapojili s velkou 
vervou.  
 

Co to pro nás znamená? 
Odměna za 1. místo činí 
80 000,- Kč a 9 nádob na 
tříděný odpad. Doufáme, že 
vás chuť a elán do třídění 
odpadů neopustí ani 
v tomto roce a pokud bude 
tato soutěž opět vyhlášena , 
budeme se všichni snažit o 
dobré umístění i v roce 
2007.   
Ještě jednou děkujeme 
všem, kteří se o toto krásné 
umístění zasloužili. 
 

Květoslava Špreňarová 
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Množství vytříděných odpadů za rok 2006 
 
 

 Komodita                             I.Q    II.Q        III.Q      IV.Q       celkem 
papír                                    5320       12960   3100     7237   28617 kg 
sklo    2200     3500   3300     4200   13200 kg 
plast     685       758    779       732     2954 kg  
PET lahve        1050     2295    985     1200    5530 kg 
Kov   4999   80690  4970     1720   92379 kg 
Nápojový karton    370       390     195       320     1275 kg 
 
 
Odměny společnosti EKO-KOM a.s. za třídění odpadů za rok 2006 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Za celý rok 2006 činila odměna od společnosti EKO-KOM, a.s. celkem 108 593,50 Kč. 
Děkujeme všem občanům za vzorné třídění odpadů.  
  
Na výši této částky mají velkou zásluhu také žáci základní školy, kteří v rámci soutěže 
v třídění odpadů se velice snaží získat co nejlepší umístění svého třídního kolektivu 
v této soutěži. Jejich snaha je opravdu znát v nárůstu množství vytříděných odpadů a 
samozřejmě také v nárůstu odměny za toto třídění. Také se nám daří zapojit do třídění 
co nejvíce spoluobčanů i chalupářů. Toto snažení nás všech se jistě projeví v ochraně 
životního prostředí pro příští generace. Díky za každý kilogram odpadu, který neskončí 
na skládce, ale dále se zpracuje.  
 
Dle roční evidence odpadů odvezených z naší obce se nám v roce 2006 podařilo 75 % 
z celkového množství vytřídit a pouze 25% bylo vyvezeno na skládku. 
 

Zpracovala : Květoslava Špreňarová   

   I.Q    II.Q   III.Q    IV.Q    celkem  Kč Komodita 
    Kč       Kč    Kč     Kč    za komoditu 

papír  3463,30   8437,-  2061,50 4773,63     18 735,43  
sklo  1524,60  2425,50  2319,57 2952,18       9 221,85 
Plast + PET  8076,40 14211,70  8211,42 8993,46     39 492,98  
kov   419,90  6778,-   695,80 240,80       8 134,50 
nápojový karton 1184,-  1248,-   624,-    1024,-       4 080,- 
odm.za akr.fy.   242,87 

 
  477,25 
 

   89,61 
 

    264,40       1 074,13 

odměna třídění   176,-    176,-   176,-       534,68       1 062,68 
odm.za nádoby  2640,29 11916,05   

3617,20 
   
4675,86  

    22 849,40 

odm.za 4 komod.   733,41   1655,01     
834,74 

   719,36     3 942,52 
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Větrné elektrárny schváleny 
 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek na svém 4. zasedání dne 31.1.2007 
schválilo stavbu 2 větrných elektráren na kopci Šibeník v katastrálním 
území Nový Hrádek. 
Na 6. zasedání dne 27.2.2007 zastupitelstvo městyse schválilo znění 
Smlouvy o poskytnutí finančního daru uzavřené mezi ČEZ Obnovitelné 
zdroje, s.r.o. a Městysem Nový Hrádek a pověřilo starostu podpisem této 
smlouvy. 
Nyní je již na firmě ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., jak rychle se jí poda-
ří získat veškerá vyjádření ke stavebnímu povolení. 
 

Vladimír Říha, starosta 

 

 
Hlasování na zasedání dne 27.2.2007 
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Krátce...        
 
• 12. prosince se konala v kině Vánoční besídka mateřské školy. Děti vystoupily 

s pěkným minidivadélkem a písničkami. 
• 16. prosince přijeli muzikanti ze ZUŠ Police nad Metují a předvedli v kině velmi pěkný 

Vánoční koncert. Vystoupilo téměř 50 hudebníků a výkony zejména těch nejmenších mi-
le překvapily a potěšily všechny posluchače. 

• 19. prosince připravili žáci ZŠ Adventní pásmo písní a tanců a na své vystoupení 
v dopoledních hodinách pozvali do školy místní seniory a umožnili jim tak prožít příjem-
né předvánoční chvíle. 

• 26. prosince uspořádala TJ Sokol Vánoční zábavu. Účast byla po vánočním hodování 
tradičně velká.  

• 28. prosince se konala  v pohostinství Na Kovárně valná hromada Sboru dobrovolných 
hasičů, na které hasiči zhodnotili svou činnost v uplynulém roce. 

• 31. prosince byl z rozhodnutí domácí justice popraven irácký diktátor Saddám 
Hussajn za zločiny a genocidu spáchanou na místním obyvatelstvu. 

• 1. ledna 2007 bylo Rumunsko a Bulharsko přijato do Evropské unie. EU má nyní již 27 
členských států. 

• 6. ledna uspořádala TJ Sokol Sokolský bál s hudbou MAXI BEND. Na plese dobré spo-
lečenské úrovně tančilo více než 150 tanečníků. Některé tanečnice se dokonce vrátily i 
k dlouhým toaletám. Nechyběla tombola a předtančení bratrů Petrových s partnerkami. 

• 6. ledna obcházely trojice malých koledníků s 1 dospělým domácnosti při humanitární 
Tříkrálové sbírce 2007. Při psaní nápisu K+M+B na futra dveří pěkně zazpívali. 

• Od 8. do 11. ledna byly zastaveny dodávky nafty z ropovodu Družba. Nedostatek ropy 
v důsledku zásob a také při možnosti napojení na ropovod Ingolstadt nevyvolal znepoko-
jení. 

• Penzion na Hrádku na Náměstí čp. 2 koupila firma Breg s.r.o. Novým majitelem se stal 
Rus, povoláním chirurg, Igor Denisov s rodinou. 

• 18. ledna ve večerních hodinách se přes celou republiku i větší část Evropy přehnala silná 
vichřice nazvaná orkán KYRILL. Rychlost větru dosahovala výše 70 až 216 km/hod. 
Vyžádala si v ČR 3 oběti na životech a způsobila velké materiální škody především 
v důsledku rozsáhlých lesních polomů. ČEZ vyhlásil stav nouze a noc a den nešel v obci 
proud. Úsek silnice Nové Město nad Met. – Náchod byl pro spadlé stromy několik hodin 
neprůjezdný. 

• 19. ledna, za 230 dnů od voleb, se ČR konečně dočkala vlády. Důvěru dostala v poměru 
100:97 pouze s podporou 2 členů opozice. Předsedou vlády je Miroslav Topolánek 
(ODS). 

• 19. ledna byli zástupci obce v čele se starostou popřát bývalé dlouholeté občance Nového 
Hrádku z Hradní ulice paní Marii Štěpánové k jejím 100. narozeninám. Dožívá v rodině 
svého synovce v Novém Městě n. Met., kde je  o ni velmi dobře postaráno. 

• 20. ledna se  konal Myslivecký ples s hudbou Elastic. Výborná myslivecká kuchyně 
přilákala 280 návštěvníků. 

• Od 22. ledna 2007 se začalo používat razítka  Městys Nový Hrádek a Úřad Městyse 
Nový Hrádek. 
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• 24. ledna konečně začala zima. Přišla se silným větrem a způsobila kalamitu. 30 hodin 
zastavila provoz letiště Ruzyň. Vlek na Panské stráni byl poprvé v sezóně spuštěn 27. 
ledna, a to pouze na krátkou dobu. Tak teplou zimu a tak málo sněhu nikdo nepamatuje, 
byla nejteplejší po 85 letech. 

• 24. ledna převzal vedení kina od manželů Martinkových Milan Chára. Promítačem se 
stal Jan Kejzlar z Náchoda. 

• 26. ledna přednesl v kině misionář P. Vincent Zoltán z Dobrušky zajímavou přednášku 
nazvanou Albánie.  

• 28. ledna zemřel tragicky ve věku 68 let známý hudební skladatel Karel Svoboda. Složil 
mnoho oblíbených populárních melodií a hudbu k řadě filmů. Prosadil se i v zahraničí. 6. 
února se s ním přišly do strašnického krematoria rozloučit asi 2000 lidí. 

• 9. února P. Jaroslav Linhart přednesl v místním kině přednášku s promítáním diapoziti-
vů nazvanou Putování za ruskou duší. Spolu s ním mohli přítomní nahlédnout do země, 
kde je vše „obrovské“, a která skýtá velké dosud nevyužité možnosti. Putovalo 6 poutníků 
- 3 kněží a 3 učitelé. 

• 10. února uspořádali místní hasiči Hasičský bál. Při hudbě HEKTOR se dobře pobavilo 
asi 180 tanečníků.  

• 16. února vybojovala na mistrovství světa v Aare ve Švédsku lyžařka Šárka Záhrobská 
pro ČR historicky první zlatou medaili v alpském lyžování. 

• 17. února se uskutečnil tradiční lyžařský Přechod Orlických hor na běžkách. Mezi 
Masarykovou chatou a Rokytnicí v Orl. horách pochodovala proti sobě osazenstva 4 aut 
v jednom a 4 aut v opačném směru. Počasí se velmi vydařilo. Bylo slunečno, bezvětří a 
krásná viditelnost. 
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• 24. února se konal  7. ples rodičů a přátel školy tradičně s vysokou společenskou úrovní. 
Hrála hudba ERRORI  a předtančení předvedly 2 skupiny žáků místní základní školy. Na 
závěr plesové sezóny se dobře  pobavilo asi 230 účastníků. 

• 25. února uspořádala TJ Sokol oblíbený Karneval pro děti při reprodukované hudbě. 
• Na mistrovství světa v japonském Sapporu dosáhla Kateřina Neumannová na ukončení 

své závodní dráhy významných úspěchů. V běhu na 10 km vybojovala zlatou medaili a 
ve skiatlonu stříbrnou medaili. Velkých medailí má celkem deset. 

• 27. února  na zasedání zastupitelstva městyse Nový Hrádek v místním kině byl schvá-
len rozpočet na rok 2007 a konečná verze smlouvy s ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.  

• 2. března došlo v Novákách na Slovensku k rozsáhlému výbuchu muničního skladu, 
který si vyžádal vedle materiálních škod i několik lidských obětí. 

• 5. března se v sokolovně konala Valná hromada TJ Sokol. Po hodnocení práce následo-
vala volba nového výboru TJ Sokol na další čtyřleté období. Ve funkci starosty byl opět 
potvrzen ing. Jeroným Holý. Teplá zima zavinila, že byl lyžařský vlek v činnosti pouze 
mezi 24. lednem a 11. únorem a příjmy z provozu vleku byly proto minimální. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J. A. Komenský: Šťastný je člověk,  kterého varuje cizí chyba. 
Anna Marková 

 

 
P O Z O R    N E B E Z P E Č N Ý  O D P A D  !!! 

 
Městys Nový Hrádek a firma Marius Pedersen a.s.   

si Vás dovolují upozornit, že  
v sobotu dne  5. května 2007 v době od  9,15 hod. do 9,45 hod.  
proběhne na Náměstí sběr  nebezpečných složek vytříděných z komunálního 

odpadu. 
 

Sbírat se budou následující druhy odpadů: oleje a tuky, barvy a plechovky od 
barev, ředidla, pryskyřice a lepidla, rozpouštědla, detergenty, odmašťovací 
přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, baterie (suché články), akumulátory, 
zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, pneumatiky(osobní). 
Televizory (PC, monitory), chladničky, mrazáky, elektropřístroje – tzv. elektro-
odpad pouze kompletní. 
 
Pro občany Nového Hrádku a vlastníky nemovitostí v naší obci zdarma.  
 
V uvedenou dobu svůj odpad přineste a pracovníci firmy jej od Vás odeberou.  
 
                                                                                   Vladimír Říha 
                                                                                         starosta 
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Městys Nový Hrádek – Rozpočet na  rok 2007 
 Příjmy v tis.Kč Výdaje v tis.Kč 
Daň z příjmu ze záv.činnosti              položka   1111 1 150,00
Daň z příjmu fyz. osob  z podnikání                  1112 180,00
Daň z příjmu fyz. osob zvl. sazba                      1113 68,50
Daň z příjmu právnických osob                         1121  1 231,60
Daň z přidané hodnoty                                       1211 1 914,64
Správní poplatky                                                1361   30,00
Místní poplatek a výtěžek z VHP                      1351 33,76
Poplatek za znečišťování ovzduší                      1332 9,90
Poplatek ze psů                                                   1341 13,40
Poplatek z rekreačního pobytu                           1342 50,00
Poplatek z ubyt.kapacity a veř.prostr.       1343,1345 16,00
Daň z nemovitosti                                              1511 320,00
Daňové příjmy - mezisoučet                       5 017,80
Vestavba  2  učeben  v ZŠ včetně PD     par.     3113  633,12
Pojištění majetku obce                                       6320                              0,00 40,00
Lesní hospodářství                                             1031 279,97  226,00 
Obchod                                                               2141  24,00  0,00
Silnice včetně zimní údržby                               2212  0,00 237,00
Příspěvek  DSO Orlické hory a Novoměstsko   6409  0,00  22,58
Čištění odpadních vod                                        2321  0,00 30,00
Mateřská škola –příspěvek na provoz PO          3111 5,29  419,98
Školní jídelna -příspěvek.na provoz +investice 3111 0,00 446,91
Základní škola – příspěvek na provoz PO          3113 0,48                 854,00 
Kino                                                                    3313 20,00 155,88
Knihovna                                                            3314  0,00 60,00
Kultura ostatní  + Frymburské ozvěny      3319,3349 15,00  72,00
Tělových. činnost,LV,veřejné hřiště u ZŠ         3319  1,00 91,00
Komise pro obřady a slavnosti                           3399  0,00 25,00
Zdravotnictví                                                      3519 4,50 40,00
Bytové hosp. vč.úroků HÚ, nebyt.prostory        3612 696,88 500,00
Změna územního plánu obce Nový Hrádek       3635  0,00             5,95
Veřejné osvětlení                                                3631  0,00  120,00
Pohřebnictví                                                       3632 12,20  8,00
Splátka půjčky FRB občany vč.úroků,splátky SFRB 210,29  170,21 
Komunální služby – prodej st.pozemků,nájem 3639 200,20  62,20
Odpad.hospodářství,likvidace nebezp.odpadu  3722 325,00  325,00
Vzhled obce a veřejná zeleň +sekačka,lavičky  3745  0,00   97,00
Hasiči + nákup nové stříkačky                           5512  0,00  171,00
Obecní zastupitelstvo                                         6112  0,00 703,54 
Správa Úřadu městyse                                        6171 2,36 1 213,55 
Příspěvky – Hospic, Stacionář                  3539,4356  0,00 10,00
Hrádouská vařečka - INTERREG IIIA-EU       3419  0,00 150,00
Příjmy a výdaje z finančních operací, úroky      6310   2,50 25,00
Dotace ze státního rozpočtu                  pol.       4112                        314,48 
Dotace od obcí na školství                                 4121 199,20
Vyrovnání krát.úvěru 2006 – debet u KB          8114 - 142,16
Vod.řad a zřízení MK  ke stav. poz.    par.2310,2212  0,00  100,00
Splátky hypotečního úvěru                           pol.8124  0,00 174,07
Celkem 7 188,99 7 188,99
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Představujeme zastupitele městyse 
 
Jaroslav Rázl 
 
Je novým členem zastupitelstva, pochází 
z Nového Hrádku, je ženatý a má 2 děti. Povolá-
ním je technik, jeho koníčky jsou turistika, cyk-
loturistika, příroda. 
 
Jak hodnotíte dosavadní vývoj obce, výsledky 
minulých zastupitelstev? 
Za posledních několik let se obec výrazně změni-
la k lepšímu. Členové ZO odvedli velký kus 
práce především v oblasti školství, péče o mlá-
dež a v rekonstrukci a výstavbě nových obecních 
bytů. Oceněním za tuto práci je získání  Modré stuhy v soutěži Vesnice roku 2006. Toto 
ocenění, myslím, hovoří za vše. 

 
S čím přicházíte do zastupitelstva, co chcete či nechcete změnit či zlepšit? 
Bohužel se nedaří zlepšit stav některých obecních komunikací v obytných zástavbách 
např. příjezdové cesty k obecním domům u kina nebo kolem nových garáží směrem ke 
Kleinovým, kde je plánována další zástavba rodinných domků. Dále také chybí 
v některých částech obce lepší veřejné osvětlení, např. průchod  mezi obecním úřadem 
a nákupním střediskem, také náměstí by si již zasloužilo výměnu zastaralého osvětlení 
za nové. 
Obec Nový Hrádek je zajímavá především svojí polohou v podhůří Orlických hor.  Je 
křižovatkou na turistických cestách do Polska, Orlických hor, do údolí řek Olešenky a 
Metuje. Chybí zde lepší služby pro turisty, informace  o přírodních a kulturních památ-
kách a  dominantách obce. Instaloval bych např. lepší vývěsní tabule obsahující infor-
mace i v cizím jazyce. Také bych obohatil internetové stránky o důležité informace 
v cizím jazyce. 
Dále bych uvítal lepší  a širší spolupráci s okolními obcemi, např. v oblasti pořádaní 
společných kulturních a sportovních akcí, řešení problémů s autobusovým spojením 
apod. 
 
Ožehavé téma: jaký je Váš vztah k větrným elektrárnám a jejich výstavbě na 
Hrádku? 
Větrné elektrárny, které jsou postaveny od obytných objektů v takové vzdálenosti, aby 
svým hlukem neobtěžovaly obyvatele, mně osobně nevadí. Je to jeden z možných způ-
sobů, jak získat energii z obnovitelných zdrojů.  
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Čtenářům Frymburských ozvěn přeji hodně krásných zážitků prožitých na Novém 
Hrádku. Přeji jim, aby se zde cítili dobře, odpočinuli si  v krásné přírodě okolí Nového 
Hrádku, která není narušena hlukem a  průmyslovými exhalacemi.  
 
 
 

 
A opět Nový Hrádek na předním místě! 
 

 
 
V rámci krajského projektu na třídění odpadů „Čistá obec, čisté město, 
čistý kraj“ byla vyhlášena fotografická soutěž „Cvakni a vyhraj“ zamě-
řená na téma odpady. Pan Zdeněk Drašnar do této soutěže zaslal fotogra-
fii s touto tématikou a umístil se na krásném druhém místě. Gratulujeme 
a děkujeme za reprezentaci obce! 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Vaším obecním úřadem  
 

VYHLAŠUJE 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU 
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek 
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční 
 Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek 

 
VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME: 

ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí. 
 

Sbírka se uskuteční ve Vašem městě či obci 
dne: 13.4.2007 a 14.4.2007 
čas: 16.00 – 18.00 hod.  a  9.00 – 11.00 hod. 
místo:  K I N O   Nový  Hrádek 
 
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,aby se nepoškodily transportem 
 
Děkujeme za Vaši pomoc. 
 
Bližší informace podá  dispečink – 224 316 800, 603 411 219 
 

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace,  která poskytuje materiální 
pomoc potřebným občanům u nás  i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko 

umístitelní na trhu práce.  Více na  www: diakoniebroumov.org 
 

 
 
 

MOŽNÁ VÁS TO BUDE TAKÉ ZAJÍMAT 
 
Z podnětu Zastupitelstva Městyse Nový Hrádek byl zpracován níže uvedený přehled. 
Domnívám se, že nebude ke škodě, pokud se s ním seznámí i ostatní občané. Jestli byly 
získané prostředky malé, velké nebo tak akorát, nechám na uvážení každého z Vás. 
Jenom bych chtěl připomenout, že možností a nápadů je mnoho, ale jak už to tak bývá, 
od nápadu ke konečné realizaci často vede dlouhá, občas i trnitá cesta. Čím víc se u nás 
najde lidí, kteří budou ochotni se na tuto cestu vydat, tím to bude pro náš Nový Hrádek 
lepší. 
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ČERPÁNÍ DARŮ, PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ OBCÍ NOVÝ HRÁDEK V LETECH 
2001 - 2006 

 
Jedná se o částky bez finančního podílu Obce Nový Hrádek, který dle druhu dotací činil 
minimálně 20 - 50 % z celkové částky předmětného projektu. Výši dotací ovlivnilo 
čerpání HÚ v roce 2001 ve výši 4.800.000,- Kč a hrozba vrácení dotace + pokuty v 

ROK DARY 
ÚŘAD 

PRÁCE POV KHK KHK 
FONDY 

EU 
HYPO. 
ÚVĚR LESY VOLBY CELKEM 

0 64 000 200 000 17 000 0 0 14 000 0 295000 

2001     

hřbitovní 
zeď, cesta 

u ZŠ hasiči           

0 0 100 000 0 0 122 000 5 000 39 000 266000 

2002     

úprava 
prostran-
ství u byt. 

domů 
Roubalák             

11 000 15 000 179 000 0 0 133 000 16 000 11 000 365 000 
na 

kulturu  

2003 

10.000 
Nadace 

NA  1.000 
občané   

MŠ I. 
etapa             

25 000 262 000 178 000   64 000 133 000 14 000 38 000 714 000 

na 
kulturu  

2004 

vše 
Nadace 

NA   
MŠ II. 
etapa   

Frymbur-
sko-

Olešnické 
slavnosti 
PHARE 

(podíl NH)         

32 000 269 000 147 000 18 000 0 133 000 5 000 0 604 000 
na 

kulturu 

2005 

 20.000 
Nadace 

NA  
12.000 
občané   

cesta k 
ZŠ, 

hřbitovní 
zeď hasiči           

877 000 307 000 700 000 92 000 128 000 11 000 0 51 000 2 166 000 

na okna + 
fasádu ZŠ 

650.00 
ČEZ  

100 000 
KHK  

70 000 
obce  
na 

kulturu 
 22.000 
Nadace 

NA  

2006 
35 000 
občané   

okna + 
fasáda ZŠ 
300 000  
Vesnice 

roku 2006 
- Modrá 
stuha 

400000 
(bude 

zapojeno 
v roce 
2007) 

hřiště u 
ZŠ 

70.000   
územní 
plán11.

000     
hasiči 
11.000 

 "Žijeme v 
EU"  

Projekt 
Základní 

školy          

CELKEM                 4 410 000 
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celkové výši 1.800.000,- Kč za nedodržení podmínek termínu kolaudace - následně 
bylo prominuto MF - zaplaceno 29.000,- (vše v souvislosti s výstavbou byt. domů na 
Roubalově kopci - hodnota akce 18.500.000,- z toho 5.760.000,- stát, 4.800.000,- úvěr, 
7.940.000,- obec + budoucí vlastníci). V průběhu sledovaných let byly čerpány pro-
střednictvím DSO různé dotace na propagační materiály, cyklobusy ...... Zároveň orga-
nizací a přístupem občanů k třídění odpadů byly získány nemalé finanční prostředky a 
tím na Odpadové hospodářství Městys Nový Hrádek v současné době nedoplácí, což v 
okolních obcích není samozřejmostí. 

Zdeněk Drašnar 
 

  
Nová fasáda na Mateřské školce Novohrádouské slavnosti 

 
 

Činnost SDH v Novém Hrádku v roce 2006    
 
K 31.12.2006  tvoří členská základna Sboru dobrovolných hasičů 71 členů a 16 dětí a 
členů mládeže.  Jako každoročně i v roce 2006 se sbor snažil udržovat a zvelebovat vše, 
co bylo v letech minulých vybudováno. Zmiňme pravidelné sečení hasičského hřiště, 
opravy a nátěry v Písníku a v neposlední řadě spoustu času  bylo věnováno technice a 
ostatnímu zabezpečení sboru. Provedla se generální oprava celé elektroinstalace na 
CASU – 24, která již byla ve špatném stavu. Pravidelnou kontrolou prochází i naše 
fyzická i psychická kondice.  
I v loňském roce jsme prošli na výbornou zkouškou na dýchací přístroje konané ve 
Velkém Poříčí. Plané poplachy,  tj. aplikační cvičení, jsou na každoročním soupisu, 
nebylo tomu jinak ani vloni. Byl simulován požár lisovny plastů p. Přibyla ve Slavoňo-
vě.  
V časovém harmonogramu nechybí ani nejrůznější kurzy. Zmiňme kurz hasiče (účast-
níky byli  Milan Holinka a Radim Štěpán ), nebo i  kurz strojníka v Bílých Poličanech 
(zde si svoji odbornost zvýšili Radomír Lanta a Jaroslav Špreňar ml.).  
Naše kulturní a společenská činnost je založena na tradici. V únoru pořádáme hasičský 
bál, potom následuje Velikonoční zábava, začátkem léta pak již tradiční pouťové opé-
kání selete a konec roku zakončíme Mikulášskou zábavou. Nesmíme opomenout podě-
kování našim členkám u příležitosti ke Dni matek a blahopřání k jubileím našich členů.  
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Zdůraznit bychom měli i naši spolupráci s obecním úřadem. Každoročně pořádáme 
svoz kovového odpadu a účastníme se jako požární dozor při nejrůznějších akcích.  
V loňském roce bylo naše výjezdové družstvo vyzváno celkem k pěti zásahům. 
10.3.2006 jsme vyjížděli do objektu DETECHA, kde spadla pod tíhou sněhu střecha. 
Na výjezdu spolu se členy HZS Náchod se účastnilo 12 našich členů.  
12.5.2006 hořela paseka u České Čermné, kde jsme zajišťovali dodávku vody. 
3.7.2006 spadl strom na Dlouhém. Zde bylo zapotřebí 4 členů. 
2.10.12006 byl nahlášen požár v areálu školícího střediska Policie české republiky v 
kotelně. Požár nebyl nijak veliký na akci bylo 5 členů. 
17.10.2006 byl nahlášen požár lesa na Lipí, i zde jsme zajišťovali dodávku vody.  
Naše výjezdové družstvo má  celkem 19 členů, kteří každoročně musejí projít zdravotní 
prohlídkou.  
Jistě jste již slyšeli pojem Primátor liga. Je to seriál ligy v požárním sportu, kterého se 
zúčastnila i naše dvě družstva. Proběhlo celkem 7 soutěží. Do celkového pořadí v celém 
seriálu se započítává umístění jednotlivých soutěží. Ženy se umístily na celkovém 4. 
místě a muži na 8. místě. Předání krásných pohárů proběhlo při slavnostním vyhlašová-
ní ve Velkém Třebešově. Letos nás čeká další ročník (budeme ještě lepší!!!!!).  
 
Na závěr mi dovolte poděkovat za přízeň, kterou věnujete našemu sboru.  
 

Pozn. V příštím čísle Frymburských ozvěn bude zveřejněn seznam všech soutěžících 
žen a mužů. Podrobný přehled soutěží mládeže a i zde nebudou chybět jména mládeže. 

 
Petra Přibylová  

 
 
 

Pokladní zpráva MS ČČK městyse Nový Hrádek 
 
Naše mnoholetá pokladní paní Eliška Lejpová je dlouhodobě nemocná. Po všechny 
roky, co tuto funkci vykonávala, jsme byli s její prací velmi spokojeni. Přejeme jí brzké 
uzdravení. 
Máme u peněžního ústavu 5012,- Kč, doklad o částce je jak v pokladně organizace, tak 
v úřadovně městyse Nový Hrádek. Tato částka je jak z podílu prodaných příspěvkových 
známek, tak z dobrovolného vstupného na zdravotnických přednáškách. 
V pokladně organizace máme 994,- Kč, 500,- Kč potřebujeme na zakoupení letošních 
příspěvkových známek. Zbývajících 494,- Kč necháváme v pokladně na nenadálé výda-
je (kytice při úmrtí apod.). 
 
Naše členská základna má 42 členů. Za poslední 2 roky se nám podařilo získat 10 no-
vých členů. Přesto nám členové stárnou a ubývají. 
Jestliže se naše organizace zúčastňuje dobrovolných sbírek, nejdou na ně peníze z po-
kladny, ale skládají je členky výboru, stejně jako při životním jubileu některé členky 
výboru. 

Jana Šotolová 
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Medaile pro Lidušku 
 

 
„Ta Liduška je dobrá, co by si bez ní sokolové počali?“  
„Nebýt Lidušky, kdovíjak by to dopadlo“.  
„Liduška je všude, všechno v tichosti a spolehlivě zařídí“...... 

  
To jsou slova, která po léta říkají nebo slýchají všichni příznivci místního sokola. 

Liduškou myslí Lidmilu Martinkovou, náčelnici TJ Sokol. Liduška po léta nechybí při 
cvičení dětí i dospělých někdy i několikrát týdně, buď v sokolovně, nebo ve cvičebně 

ve škole. Vidíme ji při organizování 
plesů, tanečních zábav, při Hrádouské 
vařečce, na lyžařském vleku, při nácviku 
sletových skladeb... A stále přesvědčuje a 
přesvědčuje k tělesné aktivitě.  

To vše není nic proti zorganizování 
veřejného Tělocvičného vystoupení slo-
ženého ze skladeb na Všesokolský slet. 
V Novém Městě ani v Náchodě loni 
sletová vystoupení nebyla, neměla asi 
obětavého organizátora. Naše náčelnice 
se tohoto úkolu ujala a skvěle zhostila již 
několikrát, naposledy v květnu 2006. 
Zvládnout na hřišti u sokolovny secviče-
ní více než 300 cvičenců v 10 různých 
skladbách a z různých míst župy, zajistit 
jim stravování a řádné zázemí, to je 
opravdu úkol jen pro dobrého a obětavé-
ho organizátora. Kdo to nikdy nedělal, 
těžko tu obrovskou práci pochopí. 

Kdo však ji někdy pochválil, kdo jí 
poděkoval?  

Naštěstí se přece jenom našli ti, kteří její práci ocenili. Byli to nejprve zástupci So-
kolské župy Podkrkonošské – Jiráskovy, kteří jí i všem ostatním sletovým cvičitelům 
udělili jako poděkování Pamětní list. Nejvyšším oceněním však byla pozvánka na Slav-
nostní zhodnocení XIV. Všesokolského sletu 27. října 2006 do Prahy do Tyršova domu. 
Ze  Župy Podkrkonošské se slavnosti zúčastnilo pouze 5 nejobětavějších cvičitelů, kteří 
se zasloužili o zdar sletu. Mezi nimi byla i Liduška. Z rukou starosty České obce sokol-
ské spolu se všemi ostatními přijala Pamětní sletovou medaili s předávacím listem  
z ručního papíru. Liduška je velmi skromná, ale myslím si, že ji medaile těší, a my jí to 
upřímně přejeme.  

Liduško, děláš moc záslužnou práci pro naše občany. Moc ti děkujeme a vytrvej. 
 

Anna Marková 
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Nenechte si ujít! 
 

 
25. ročník tradičního pochodu česko-polským příhraničím 

12.5.2007, start od 7.00 do 9.00 hod. od sokolovny v Novém Hrádku 
 

Kdo by se nadál, že v letošním roce se bude konat již 25. ročník tohoto oblíbeného 
pochodu. A to je pořádný důvod k malé oslavě, proto jsme přemýšleli, jak “Vařečku“ 
zpestřit a vytvořit dobré zázemí pro ročníky příští. Na základě pozitivních zkušeností z 
roku 2004, kdy v rámci Frymbursko - Olešnických slavností byla na tento pochod čer-
pána dotace z fondů EU Phare, jsme se rozhodli podat žádost o spolufinancování ze 
zdrojů EU v rámci iniciativy Interreg IIIA prostřednictvím Euroregionu Glacensis.  
Náš projekt splnil všechny předepsané náležitosti a požadovaná dotace byla získána. 
Jedná se o částku 111.000,- Kč, což je 74% z celkových výdajů, jež činí 150.000,- Kč.  
Mnozí z Vás si jistě položí otázku: Kam se těch 150.000,- Kč poděje? Odpověď je 
jednoduchá: Na celou akci byl vypracován podrobný rozpočet, který mimo nakoupení 
tradičních vařeček (15.000,- Kč) a s občerstvením pro účastníky (12.000,- Kč) počítá i s 
pořízením nerezových várnic na čaj (23.000,- Kč), ozvučovací aparatury (36.000,- Kč), 
ochranných plůtků, volejbalové sítě a míčů (5.500,- Kč) atd. atd... Zakoupené vybavení 
bude sloužit i účastníkům příštích ročníků, nebo při jiných česko-polských společen-
ských, kulturních a sportovních akcích, které jsou na Novém Hrádku plánovány i do 
budoucna. 
Letošního ročníku se zúčastní naši polští partneři z Bystrzyce Klodzke. Po skončení 
pochodu se uskuteční volejbalové utkání českých a polských amatérských družstev. 
Opravdu se máme na co těšit.  
 
Tak si v kalendáři nezapomeňte zatrhnout SOBOTU 12. KVĚTNA 2007, objednejte 
pěkné počasí a ráno u sokolovny nashle! 
 
Srdečně Vás zvou všichni pořadatelé.  
 

 

 

„Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU 
v rámci Iniciativy INTERREG IIIA prostřednic-

tvím Euroregionu Glacensis.“ 
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TŘIKRÁLOVA SBÍRKA 2007 
PODĚKOVÁNÍ 
 
Při letošní Tříkrálové sbírce se za oblast, jenž v rámci této sbírky spadá pod 
Farní charitu Náchod, díky ochotným dobrovolníkům a dětem, kteří vyšli jako tři 
králové s koledou do ulic a díky všem štědrým dárcům, podař i lo vybrat cel-
kovou částku: 601 901,50Kč .  
 
Jedná se o oblast, do které náleží: Bezděkov, Broumov, Česká Čermná, Česká 
Skalice, Hořičky, Hronov, Machov, Meziměstí, Náchod, Nový Hrádek, Police 
nad Metují, Suchý Důl, Teplice nad Metují, Velké Poříčí, Vernéřovice a blízké 
okolí těchto měst a obcí. 
V těchto zmíněných obcích a městech bylo utvořeno 134 tříkrálových skupinek a 
na celkové přípravě a realizaci Tříkrálové sbírky se podílelo celkem cca 650 osob. 
 
 
FARNÍ CHARITA NÁCHOD   DĚKUJE VŠEM,   KDO SE NA 
TŘÍKRÁLOVÉ  SBÍRCE 2007 PODÍLELI 

Sbírka se uskutečnila díky těmto ochotným lidem: 

DOBROVOLNÍ ÚČASTNÍCI A PODPORA - celkem více než „400 králů", 134 
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. 

DÁRCI, kteří obdarovávali tři krále finančními dary. Často také ocenili snahu koledníků 
svojí vlídností, nějakou sladkostí nebo pozváním na čaj. 

Spolupracující městské a obecní úřady: Bezděkov, Broumov, Česká Čermná, Česká 
Skalice, Hořičky, Hronov, Machov, Meziměstí, Náchod, Nový Hrádek, Police nad 
Metují, Suchý Důl, Teplice nad Metují, Velké Poříčí, Vernéřovice 

Farní úřady 
Městské policie, Obvodní oddělení PČR 
Místní média: Rádio Metuje s.r.o., Náchodský zpravodaj,  
Televize Náchod s.r.o., 
ECHO - Noviny náchodského regionu, Náchodský deník 
Základní školy v Náchodě a okolí, Mateřské školy v Náchodě a okolí, 
Speciálně děkujeme za spolupráci Střední odborné škole sociální - Evangelické 
akademii 
Firmy: Kino Vesmír Náchod, Knihkupectví Horová - Maur, Jan Rejzek - výroba razítek a 
tiskárna 
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Tříkrálový koncert na podporu Tříkrálové sbírky proběhl díky: 
ZUŠ J. Falty v Náchodě - Smyčcovému orchestru, který řídil Lukáš Janko, komornímu 
vokálnímu sdružení Canto, dětskému pěveckému sboru ze ZŠ České Meziříčí - Me-
zissimu, pěveckému sboru mladších žáků Rarášek a Římskokatolickému farnímu úřadu 
v Náchodě 

Firmy, které darovaly občerstvení pro kolední-
ky z Náchoda a okolí: 
Potraviny Václav Maršík, LEPŠ Maloobchod s.r.o., 
PEKO spol. s r.o., Pekárny a cukrárny Náchod 
a.s., další podporující firmy v jednotlivých obcích. 
Desítky kilogramů vybraných peněz ochotně 
spočítala: ČSOB a.s. Náchod 
65 % vybraných prostředků bude v letošním roce dle 
předpokladů a stanovených záměrů použito pro aktuální 
potřeby v oblasti konání sbírky s prioritou podpory 
sociálních projektů Farní charity Náchod, 35 % bude 
věnováno pro podporu a pomoc - stěžejní charitní díla, 
včetně národní a zahraniční humanitární pomoci. 
 
Farní charita Náchod, Mlýnská 189,547 01 Náchod, 
charita.nachod@mybox.cz 
 

 
Mgr. Hana Hlaváčková 

 

Oblast (abecedně) Výtěžek skupinek Průměr Kč na 
skupinku 

Bezděkov 
Broumov a okolí 
Ceská Cermná 
Česká Skalice, Velký Třebešov 
Hořičky a okolí 
Hronov a okolí 
Machov 
Meziměstí a okolí 
Náchod a okolí 
Nový Hrádek a okolí 
Police nad Metují a okolí 
Suchý Důl 
Teplice nad Metují a okolí 
Velké Poříčí 
Vernéřovice 

10 399,00 Kč 
31 865,00 Kč 
8 634,00 Kč 

29 839,50 Kč 
26 897,50 Kč 
85 869,50 Kč 
20 887,00 Kč 

32 251,00 Kč 
173 723,50 Kč 
28 515,50 Kč 
73 794,00 Kč 
7 962,50 Kč 

34 162,50 Kč 
29 447,50 Kč 

7 653,50 Kč 

3 
6 
3 
5 
8 

13 
3 
8 

42 
7

13 
1 

12 
6 
4 

3 466,- 
5 311,- 
2 878 - 
5 968,- 
3 362,- 

6 605,50 
6 962,- 

4 031,50 
4 136,- 

4 073,50 
5 676,- 
7 963,- 
2 847,- 
4 908,- 
l  913,- 

Celkem za oblast  
FCH Náchod 2007 

 
601 901,50 Kč 134 4 492,- 
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Procházka Novým Hrádkem 
...Čtení na pokračování... 

 
Zdravotnictví v Novém Hrádku 
Nejznámější postavou v tomto oboru byl pan doktor Havlas. Z vyprávění vyplývá, že to 
byl nejen na slovo vzatý odborník, ale celá rodina byla středem společenského života 
v našem městečku. 
Já jsem poznala až pana doktora Vsevoloda Chvostovského. Starého, upraveného, ele-
gantního pána, který k nám přišel se svou hospodyní Žofií z Ruska. V zubní ordinaci  si 
velmi dobře vedl pan doktor Richter, na kterého mnozí z nás s vděčností vzpomínáme, 
protože nám drží jeho plomby dodnes.Do poradny pro děti jezdil z nemocnice 
v Opočně primář dětského oddělení doktor Karban. Tenkráte jsme měli okres 
v Dobrušce a  spádově jsme náleželi do nemocnice v Opočně. 
Po odchodu pana dr. Chvostovského jsme byli bez stálého lékaře a dojížděl sem 
z Nového Města pan dr. Husák. Za jeho působení byla velká chřipková epidemie a 
několikrát pomáhaly v ordinaci sestře Emilce členky ČSČK s vyhledáváním dokumen-
tace, úklidu apod. Všichni jsme se těšili, že se k nám přistěhuje obvodní lékař s rodinou 
a naše radost byla dvojnásobná, když jeho manželka byla ženská lékařka. Manželé 
Pružinovi do Nového  Hrádku báječně zapadli. Pan doktor byl na slovo vzatý odborník, 
výborný diagnostik, proto se stal brzy posudkovým lékařem. Pro  Červený kříž vyškolil 
20 dobrovolných sester, které pak chodily každým rokem na 3 denní stáž do nemocnice. 
Při hromadném očkování proti tetanu pomáhaly některé tyto sestry panu doktorovi 
v ordinaci. Byly to hlavně paní Božena Kopecká a paní Milada Dostálová a další. 
MUDr. Jaroslava Pružinová pravidelně ordinovala pro ženy a budoucí maminky a za 
jejího působení se narodila celá řádka miminek a bylo zachyceno vážné onemocnění u 
mnohých žen včas.Měla zpracovaný registr žen a zvala si je na pravidelné kontroly. Na 
manžele Pružinovy vzpomínám s vděčností a uznáním. Pak přišla MUDr. Alena Ry-
báčková, hodná paní doktorka, nakloněná přírodnímu léčitelství. Do zubní ordinace 
přišla paní doktorka Jirmanová a působí tam dodnes. Do poradny po MUDr. Karbanovi 
dojížděl pan doktor Jarolímek, jemný lékař, kterého měly děti rády. Pak přišla paní 
doktorka Dvořáková, rázná žena, které všechno v ordinaci šlapalo jako hodinky. Ordi-
nace praktického lékaře se přestěhovala a po odchodu paní dr. Rybáčkové se zde vy-
střídalo několik doktorů: MUDr. Máslová, dlouholetá dorostová lékařka v Náchodě, její 
syn MUDr. Máslo, vedoucí lékař pro osteoporózu v Náchodě, MUDr. Valášek – odbor-
ník na srdce a MUDr. Sedloň na choroby zažívacího ústrojí, oba z interního oddělení 
nemocnice v Náchodě. Po paní doktorce Pružinové k nám dojížděl gynekolog MUDr. 
Špáta. Po ukončení jeho stáže u nás si většinu pacientek převedl do Náchoda. 
Ordinace pro děti se také přestěhovala a ordinuje v ní MUDr. Snášelová. Už je u nás 
několik let a děti i jejich maminky jsou spokojeny. 
Přáli jsme si stálého praktického lékaře. Když přišel MUDr. Josef Soukup se svou rodi-
nou, byli jsme velmi rádi. Je to mladý člověk, pacienti jsou s ním spokojeni a bude-li 
spokojena i celá jeho rodina, tak je předpoklad, že u nás zakotví. Není nad to, když 
člověk zní svého lékaře a lékař zná své pacienty a celé jejich rodiny, to je základ těch 
nejlepších vztahů. 
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Nemohu zapomenout na lékárnu. Tu jsme u nás nikdy neměli, až dnes. Je to veliká 
výhoda moci si vyzvednout lék hned po odchodu z ordinace. To je opravdu vymože-
nost, kterou jsme tu potřebovali. Jen abychom si ty léky mohli vždycky koupit... 
 

Jana Šotolová 
 

Nový Hrádek od r. 1850 do současnosti 
 
Zákon č. 234/2006 Sb. upravuje možnost návratu statutu historickým městysům a 
městům, které jej používaly před rokem 1954. Novému Hrádku byl jmenovací de-
kret statutu městyse předán do rukou starosty v Poslanecké sněmovně Parlamentu 
České republiky 17. října 2006. Od 1. ledna 2007 bylo zavedeno jeho úřední užívá-
ní. Kromě Nového Hrádku v náchodském okrese získaly statut městyse ještě Ma-
chov a Velké Poříčí, Stárkov pak statut města. 
Na přelomu roku 2006 – 2007 vyšel „Historický lexikon městysů a měst“. Publika-
ce předkládá vybrané údaje o územním vývoji a funkci městských sídel v dějinách, 
které existovaly od roku 1850 až do současnosti. 
Tak se zde např. uvádí, že r. 1836 byl Nový Hrádek Marktflecken (unterhäninger) = 
městys (poddanský), roku 1848 neměl N. Hrádek magistrát, ale měl městský soud 
pro nespornou agendu. František Palacký uvádí N. Hrádek v r. 1848 jako městys, 
v roce 1869 je označován jako město. Zajímavá jsou také dvě předměstí jako osady 
a to PIZDOV, to je dnešní spodní a zadní část bukovecké ulice a dále JIRSOVA 
ULICE, tvořící seskupení deseti stavení nad Burketovým mostem. 
Publikace uvádí údaje, které dosud nebyly zveřejněny a jsou výsledkem nových 
studií a bádání v historických dokumentech. 
Mimo tyto a další skutečnosti jsou ve Státním ústředním archivu MV v Praze ulo-
ženy listiny opatřené razítky „město Nový Hrádek“ z roku 1897 a mladší. Zřejmě 
však nedošlo k úřednímu povýšení do vyšší kategorie a Nový Hrádek zůstal městy-
sem. 
Ve své historii mělo městečko období rozkvětu i úpadku, v 19. století bylo stíháno 
častými požáry. Z kronik se můžeme dočíst, jak těžko se sháněly potřebné peníze 
mj. na školství (a je tomu tak i dnes). Úbytek obyvatel nám přinesla druhá světová 
válka a následný poválečný rozmach okolních měst. A zase naopak oživení 
v podobě výstavby nových ulic s byty a rodinnými domy v sedmdesátých letech 
minulého století až do dnešní doby, a tím následná stabilizace obyvatel. 
Je třeba si vážit odkazu předků dávné minulosti, nezapomenout představitelů doby 
nedávné, kteří dokázali v obtížných a náročných podmínkách dovést Nový Hrádek 
do dnešní podoby a významu. I dnes není vůbec snadné zajišťovat finanční pro-
středky, aby byl nejen udržen současný stav, ale aby se městys dále rozvíjel ke 
spokojenosti a dobrému soužití. K tomu je třeba popřát představitelům našeho 
městyse hodně síly, zdaru a nenechat se možnými dočasnými neúspěchy zlomit. 
 

Jiří Hlaváček 
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Společenská kronika 
leden – březen 2007 

 
Naši nejstarší občané oslavili narozeniny: 

 
Lejpová Eliška Náchodská 52 82 let 
Nováčková Vlasta Končiny 225 81 let 
Linhartová Anna K Javůrku 313 82 let 
Hažer Jan Končiny 162 82 let 
Lichý Josef Náchodská 50 76 let 
Přibylová Božena Bukovecká 105 82 let 
Balcarová Marie Náchodská 56 77 let 
Kopecká Božena  Náměstí 1 75 let 

 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, dostatek životního elánu a optimismu 

a ještě hodně spokojených a šťastných let v naší obci. 
 
 

 

Noví občánci:  
 
Magdalena Tymelová 
 
Šťastným rodičům blahopřejeme. 

 
 
 
 

Statistika počtu obyvatel v roce 2006 
 
Na počátku roku 2006 bylo v naší obci 719  trvale hlášených obyvatel. 
Během roku nás navždy opustilo 9 našich spoluobčanů:  Menyheiová Anna, Hamerský 
Bohumil, Klimešová Marie, Chromá Božena, Bareš Josef, Přibyl Josef, Šlaufová Jiřina, 
Šritr Blahoslav a Chrenková Marcela – čest jejich památce. 
V podzimním čísle našeho zpravodaje došlo neúmyslně k opomenutí zveřejnění 
úmrtí naší nejstarší občanky, paní Marie Klimešové. Za tuto chybu se omlouváme. 
 
Naopak se narodilo 11 dětí: Matějková Barbora, Novotný Václav, Černá Silvie, Rado-
ňová Johana, Hanušová Andrea, Povolný Filip, Hůlková Stela, Machová Klára, 
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Maisnerová Judita, Maisner David a Beranová Marie – všem přejeme pevné zdraví a 
radost ze života. 
Dle statistiky o pohybu osob v obci  se 19 občanů přistěhovalo a 18 občanů odstěhova-
lo.  
 
K 31.12.2006 bylo v obci Nový Hrádek trvale hlášeno 722 obyvatel. Doufáme, že 
vzrůstající tendence počtu obyvatel se udrží a přispěje k dalšímu rozkvětu naší krásné 
obce.     
 

Úřad městyse Nový Hrádek 
 
 

 
 
 

Frymburské ozvěny 
 

čtvrtletní zpravodaj městyse Nový Hrádek, Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek, IČ: 00272884, 
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury ČR 

pod evidenčním číslem MK ČR E 10519 
 

• Z příspěvků sestavili Ing. Jiří Hlaváček a Mgr. Hana Hlaváčková  
• stálí dopisovatelé: Anna Marková, 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: 200 výtisků. Číslo vyšlo 24.3.2007 
• Příští číslo vyjde pravděpodobně v červnu 2007, uzávěrka bude 10.6.2007 
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KINO Nový Hrádek 
 

2. čtvrtletí 2007 
 

STŘEDA  4.4.2007 
18:30 

OBSLUHOVAL JSEM ANGLIC-
KÉHO KRÁLE 
Na motivy knihy Bohumila Hrabala napsal scénář Jiří 
Menzel a zrežíroval film o muži, který na konci svého 
života hledá obrazy času, který prožil. Hořká komedie 
s hvězdným hereckým obsazením. Oldřich Kaiser, Ivan 
Barnev, Marián Labuda, Milan Lasica, Jiří Lábus a mno-
zí další. 
Vstupné:  50,- Kč Mládeži do 12 let nevhodný 

STŘEDA  18.4.2007 

16:30 
Spláchnutej 
Akční animovaná rodinná komedie o rozmazleném myš-
ákovi z lepší společnosti, který se souhrou náhod ocitne 
tam dole... Film VB v báječném českém dabingu. 
BAVILI JSTE SE PŘI ASTERIXOVI? BUDETE SE 
ZARUČENĚ BAVIT VÍC! 
Vstupné:  40,- Kč Mládeži od 1-99 přístupný 

ČTVRTEK 3.5.2007 
18:30 V R A T N É   L A H V E 

… aby mohlo být vítání, musí být napřed loučení 
Dlouho očekávaná komedie scénáristy Zdeňka Svěráka a 
režiséra Jana Svěráka uzavírá volnou trilogii, která zapo-
čala Obecnou školou, na níž navázal oskarový Kolja. 
V hlavních rolích : Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, 
Jiří Macháček, Ondřej Vetchý a další hvězdy filmového 
plátna. 
Vstupné:  50,- Kč  Mládeži přístupný 

  
Připravujeme: NOC  V MUZEU (16.5.2007), HAPPY 

FEET, PRÁZDNINY PANA BEANA 
 

Pokladna kina otevřena 1 hodinu před začátkem představení, 
 tel. 491 478 242 

 
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   


