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Vážení spoluobčané, milí hosté
Setkáváme se v historickém okamžiku, kdy si připomínáme 650
let od první písemné zmínky o naší obci. Stojíme v místě, které je po
staletí středem městyse a kde se občané scházeli při různých významných příležitostech. Jsem přesvědčen, že je co oslavovat. Náš městys ve své
historii byl a troufám si říci, že i v současnosti je obcí, kde se lidem dobře žije. Obcí,
do které se každý rád vrací a má ji rád.
Nový Hrádek je městysem, který nabízí svým obyvatelům i návštěvníkům nejen
ekonomickou prosperitu, ale také širokou nabídku ve společenské, kulturní a sportovní
oblasti. Ne náhodou jsme v loňském roce v soutěži „Vesnice roku v Programu obnovy
venkova“ získali zlatou stuhu za vítězství v krajském kole, a tedy titul „Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011“.
I když městys žije především současností, má své kořeny v historii. Nejstarší písemná zpráva z roku 1362 uvádí Hrádek jako farní ves. Předpokládá se, že ves existovala již v polovině 13. století. Rozkvětu se Hrádek dočkal ke konci 13. století, kdy se stavěl
hrad Frymburk. Prvním doloženým majitelem hradu byl v roce 1354 Matouš z Frymburka. V průběhu staletí se v držení hradu i panství střídaly mocné šlechtické rody
pánů z Dubé, Drslavců, Ronovců, Trčků z Lípy a Colloredů. V roce 1425 byla obec povýšena na město.

Dalším milníkem pro obec i hrad Frymburk byl rok 1628, kdy vzbouřenci při velkém
selském povstání na Opočensku hrad částečně zpustošili. Dílo zkázy dokonali za třicetileté války Švédové. Již v roce 1635 byl Frymburk uváděn jako hrad zbořený.

3

V roce 1723 byl do dnešní podoby přestavěn kostel sv. Petra a Pavla, který je dominantou náměstí. Císařem Karlem VI. bylo obci v roce 1736 uděleno právo trhové, od
té doby nese název Nový Hrádek. Při velkém požáru v roce 1843 vyhořelo 45 stavení a
stará zvonice. V roce 1870 byl v obci zřízen poštovní úřad a rok poté záložna. O rostoucím významu Nového Hrádku v tehdejší struktuře osídlení svědčí i založení místního
hasičského sboru v roce 1880, postavení budovy obecné školy v roce 1882, zřízení
četnické stanice v roce 1889 a ordinace lékaře v roce 1892. Roku 1896 byla v Novém
Hrádku založena tělocvičná jednota Sokol. Rozvoj obce pokračoval i na začátku 20.
století: v roce 1904 byl zřízen telegraf, v roce 1909 vybudován vodovod a roku 1924
provedena elektrifikace a postavena budova měšťanské školy. V prvním desetiletí 20.
století se začal v Novém Hrádku a v okolí rozvíjet textilní průmysl, který se po druhé
světové válce přesunul do větších měst v okolí. Nahradila jej drobná strojírenská výroba, která se zde udržela až do současnosti. Obec dělá nejen její zástavba a vybavení,
ale hlavně její obyvatelé.

Vlastenectví místních občanů se projevilo i za II. světové války, kdy se aktivně zapojili do protinacistického odboje. Někteří z nich za svoji statečnost zaplatili cenu nejvyšší
– vlastní život. Také v novodobé historii se potvrzuje, že my „Hrádováci“ jsme na svoji
obec hrdi a pokračujeme v tradici a naplňování odkazu svých předků. V roce 1995 byly
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR Novému Hrádku oficiálně uděleny obnovený
znak a prapor. V roce 2006 se obec navrátila k historickému označení městys.
Tak a teď by se mohlo říci, tady končí historie a začíná současnost. Ale je to vůbec
možné? Kde je včera a kde je dnes? Každý z nás nese v sobě stopy své obce, svých
sousedů, svého okolí. Minulost již nezměníme, můžeme se z ní pouze poučit. Radovat
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se z úspěchů a zamyslet se nad tím, co se nám nepovedlo. Náš městys má velkou příležitost pokračovat ve svém úspěšném rozvoji. Je to šance, kterou nesmíme promarnit.
Naše plány jsou odvážné, ale ne neuskutečnitelné. Když se ohlédneme do 650 let staré
historie našeho městečka, nemůže to být jinak. Je naší povinností navázat na to, co
vybudovali naši předkové a rozvíjet možnosti naší obce. Přitom mít na paměti generace, které budou na Novém Hrádku žít po nás.
Vážené dámy, vážení pánové, milé děti, dovolte, abych Vám poděkoval za to, že
jste přišli společně oslavit krásné výročí našeho Nového Hrádku. Při této příležitosti
děkuji sponzorům, všem organizacím, firmám a jednotlivcům, kteří se na přípravě a
zabezpečení oslav podíleli. Dnešním dnem oslavy nekončí, na pouť chytáme setkání
rodáků, trhy lidových řemesel, dny otevřených dveří v místních spolcích a institucích.
Bude vydána rozsáhlá publikace o Novém Hrádku. Součástí oslav budou i další společenské a sportovní akce: Sokolský slet, Koncert skupiny Katapult, závody hasičů O
pohár starosty, Oslavy svátku sv. Václava. Na všechny tyto akce jste srdečně zváni.
Závěrem nám všem přeji příjemné zážitky při oslavách 650 let od první písemné
zmínky o obci a nám obyvatelům a návštěvníkům našeho krásného městečka přeji
úspěšné a kvalitně prožité roky v Novém Hrádku.
Děkuji za pozornost.
Zdeněk Drašnar
starosta
(slavnostní projev starosty na oslavách 650 let od první písemné zmínky dne 19.5.2012)

Krátce...
• V jarních měsících roku 2012 se začaly v Novém Hrádku a okolí zásluhou Pavla
Bohadla objevovat kůly s místními a pomístními jmény. Městys na počest 650.
výročí první písemné zmínky o Novém Hrádku vydal jejich přehled doplněný mapkou.
• 9. března proběhla v místním kině Beseda s badatelem PhDr. Jaroslavem Čápem
z Okresního archivu v Náchodě o historii Nového Hrádku.
• 13. března byl skácen kaštan u čekárny na náměstí a topoly u sokolovny.
• 16. března obdržel Nový Hrádek v krajském kole soutěže o nejlepší internetovou
prezentaci samospráv, nazvanou Zlatý erb, 3. místo.
• 22. března proběhla v Městské knihovně v Novém Městě n. Met. vernisáž Výstavy
z díla Marie Fischerové-Kvěchové. Výstavu uspořádal z vlastních sbírek Josef
Hánl z Nového Hrádku ke 120. výročí malířčina narození.
• 22. března začala likvidace skladů Velosu a domu Novotných s následnou výstavbou nových objektů.
• 30. března přednesl P. Jaroslav Linhart v místním kině mimořádně zajímavou přednášku nazvanou Kyrgystán – země Nebeských hor.
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• 7. dubna hasiči uspořádali v sokolovně Velikonoční zábavu s hudbou HYDRA.
• 9. dubna na Velikonoční pondělí koledníci zpívali mimořádně pěkné koledy doplněné aktuálními prvky.

• 21. dubna se konalo v Praze asi stotisícové shromáždění odborů, důchodců, učitelů a
zdravotně postižených občanů proti tvrdosti vládních reforem.
• 24. dubna, na sv. Jiří, uplynulo 100 let od založení skautské organizace. Za tuto
dobu byl skaut třikrát zakázán.
• 26. dubna se v kině uskutečnila poučná a poutavá přednáška P. Jana Mikeše o
putování po misiích založených v Indii Čechem P. Janem Medem zaměřených na
adopci nablízko.
• 30. dubna se „pálení čarodějnic“ díky teplému počasí velmi vydařilo. Na Šibeníku
se sešlo velké množství lidí, kteří měli na výběr pohoštění od Fy Libor Přibyl nebo
od Fy Jelen.
• 3. května oslavila své 70. narozeniny Věra Čáslavská. Tato nejúspěšnější světová
gymnastka všech dob mj. získala 7 zlatých olympijských medailí. Na oslavu životního výročí vystoupila na horu Blaník.
• 9. května starosta TJ Sokol Ing. Jeroným Holý uveřejnil na internetu potěšitelnou
zprávu. Po několikrát opakované žádosti o dotace na rekonstrukci sokolovny, které pro nevyhovující topení hrozilo pro zimní období uzavření, jsme byli úspěšní.
Dotace nám byly přiděleny. Práce začnou o letních prázdninách.
• 12. května se konal jubilejní 30. ročník pochodu Hrádouská vařečka. Přes velkou
nepřízeň počasí, kdy celé dopoledne propršelo a byla zima, „věrní“ se dobře oblékli
a opět přišli. Pochodovalo 469 lidí, z toho 122 dětí.
• 19. a 20. května proběhly v našem městysi hlavní oslavy Výročí 650 let od první
písemné zmínky o Novém Hrádku. Oslavy se velmi vydařily díky značnému
zájmu občanů i pěknému počasí. Slavnostní mše sv. celebrovaná biskupem a prová-
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zená krásnými zpěvy, výstava fotografií, kronik, filmové ukázky z historie, svěcení
opravených památek, vystoupení dětí, průvod v dobových kostýmech, vystoupení
šermířů na náměstí, přístupný Frymburk, ukázka činnosti hasičů, zábavný program
pro děti a závěrečná Hrádouská veselice plně zaplnily zejména první den oslav. Významu jim dodala účast krajských i okresních zástupců církevních i civilních včetně
biskupa Mons. Kajneka a krajského hejtmana p. Lubomíra France.

• 27. května zemřela ve věku nedožitých 100 let oblíbená prvorepubliková herečka
Zita Kabátová.
• 2. června byl proveden mobilní svoz nebezpečného odpadu pro občany Nového
Hrádku zdarma.
• 2. června začaly v Anglii čtyřdenní velkolepé oslavy 60 letého panování královny Alžběty II. jejichž součástí byla také honosná plavba po Temži.
• 3. června se uskutečnil v městysi Nový Hrádek zdařilý Sokolský slet Župy Podkrkonošské Jiráskovy. V 11 skladbách vystoupilo pod vedením náčelnice Lidmily
Martinkové 440 cvičenců a platících diváků bylo 436. Živý hudební doprovod zajistila kapela Stavostrojka. Pohodová atmosféra ovládla všechny, kteří přišli vzpomenout 150. výročí založení organizace Sokol. Největší oslavou tohoto výročí bude
XV. Všesokolský slet v Praze v červenci.
J.W.Goethe: Každý člověk je samostatný svět, není do něj jiné cesty než přes most lásky.
Anna Marková
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Sokolský slet
v neděli 3. června 2012 v Novém Hrádku
Sletové vystoupení se konalo ke 150. výročí založení Sokola a 650. výročí
první zmínky o Novém Hrádku. Pravidelný nácvik skladeb probíhal jednou
týdně již od podzimu loňského roku.

V Novém Hrádku se pustilo do nácviku skladby určené pro rodiče, dítě a žactvo
„Atˇžijí duchové“ 16 cvičenců pod vedením Lidmily Martinkové, do náročné
skladby pro ženy a dorostenky „Nebe nad hlavou“ 13 cvičenek pod vedením Markéty Vaňkové a muže „Chlapáci III“ 9 mužů, které nacvičoval Zdeněk Martinek.
Ve skladbě žen nemohla pro nemoc dokončit skladbu Radka Bachurová.
První veřejné vystoupení měly po předešlých secvičných ženy a muži 21. dubna
v kryté hale v Úpici. Druhé vystoupení se konalo na krytém zimním stadionu ve
Dvoře Králové n. Labem 28. dubna již s účastí skladby Duchů. Krajský slet proběhl
v tropických vedrech v Hradci Králové 20. května na stadionu Sokola též za účasti
všech našich složek a cvičenců v počtu třiceti sedmi.
Příprava na slet v Novém Hrádku vyvrcholila v neděli 3. června 2012. Dopoledne na hřišti u sokolovny proběhly zkoušky jednotlivých skladeb i s jejich nástupy
a odchody. Počasí nás přitom vystrašilo drobnou přeháňkou. A odpoledne při vystoupení také, ale naštěstí se nerozpršelo. Naše obavy se nevyplnily a tím bylo celé
vystoupení zachráněno před velkými komplikacemi. V jedenácti skladbách vystou-
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pilo 440 cvičenců a to z Asociace sportu pro všechny z Nového Města nad Metují a
sokolských jednot Červený Kostelec, Česká Skalice, Dvůr Králové, Hronov, Králíky, Libňatov, Lukavice, Náchod, Nový Hrádek, Ostroměř, Police nad Metují,
Studnice, Suchovršice. Úpice, Vlkov a Žíreč.
Vystoupení shlédlo 374 dospělých diváků, 62 dětí nad 6 let, celkem 436 platících
diváků. Domácí pečivo a různé dobroty, které byly přineseny během dopoledne do
občerstvovacího stánku, pro nás upekly ženy asi v 22 domácnostech. Místní dobrovolní hasiči nám pomohli najít místo pro zaparkování asi 100 osobních aut i několik autobusů a skvěle to zorganizovali. Ve školní jídelně kuchařky uvařily obědy pro
140 dětí a 118 dospělých cvičenců. Dechová kapela Stavostrojka koncertovala a
doprovázela cvičence při nástupech na cvičební plochu.

Milá Lidko,

To jsou základní údaje. Ale jinak všude panovala úžasná nálada, vše bez nervozity, pohoda, zvláštní atmosféra toho místa a právě té chvíle, která se často neopakuje. Asi také proto, že jsme všichni vzájemně spolupracovali. Proto všem náleží
poděkování. Nejen za roztomilé i náročné provedení skladeb, ale i za veškerou
vstřícnost všech, kteří v tichosti pomáhali a spolupracovali. Odezva na tento den je
milá. Účastníci sletu u nás byli rádi. Líbila se jim naše obec a věřím, že se k nám
budou rádi vracet.
Nyní se už připravujeme na slet do Prahy. Přijeďte se na tento velký svátek podívat. Choreografie větších celků přináší větší efekty. Atmosféra a cvičení pohladí
oko i duši. Informace o programu lze získat na stránkách „sokol.cz“, XV. všesokolský slet.
Martinková Lidmila
náčelnice T. J. Sokol Nový Hrádek
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ráda bych Ti poděkovala za výborně zorganizovaný den u Vás v Novém Hrádku, kde
jsme i my měli tu čest si zacvičit sletovou skladbu "Ať žijí duchové". Mluvím za celou
naši skupinu cvičenců ze Suchovršic (cvičíme za TJ Sokol Libňatov). Dětem se u vás
moc líbilo, máte krásnou obec - tedy vy už jste městys, pokud se nepletu. My dospěláci
jsme si velice cenili toho, že nebyly žádné prostoje, nic se zbytečně nezdržovalo, vše
mělo spád a nástup jsi měla tak dobře vymyšlený, že krásně klapl i bez zdlouhavých
zkoušek. Bezvadně byly vidět značky, krásně jsme se orientovali. Všichni tvoji "pomocníci" byli velice milí a vstřícní. Nechci na nikoho zapomenout, ale moc příjemný byl
pán, který nám vydával stravenky, všichni u občerstvení byli ochotní a příjemní a děvčata u výdeje obědů nám vyhověla a uvařila moc dobrý oběd.
Všem ještě jednou mnohokrát děkujeme a tobě bych chtěla znovu poblahopřát k
bezvadně zvládnuté organizaci. Měla jsi to promyšlené do všech detailů. Překvapilo nás
i dost veliké množství diváků, kteří vytvářeli krásnou atmosféru. No, a na co naše děti
nejvíc vzpomínají? Kupodivu na dobrodružství, které prožily při cvičení v dešti. Byla to
pro ně nová zkušenost. Takže závěrem už jen řeknu: "cvičení v Hrádku jsme si opravdu
užili!"
Tak pěkný zbytek června a v červenci na viděnou v Praze
Dana Kultová
a "duchové" ze Suchovršic
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Dovolte, abych Vás jménem zastupitelstva městyse Nový Hrádek co nejsrdečněji pozval na

SRAZ RODÁKŮ

Výbor T. J. Sokol Nový Hrádek zve příznivce pěší turistiky na

a všech bývalých i současných občanů a příznivců Nového Hrádku,
VÝLET DO ORLICKÝCH HOR
sobota 25. srpna 2012

který pořádáme v rámci oslav 650 let od první písemné zmínky o obci. Setkání se uskuteční

Z parkoviště na Šerlichu přes Velkou Deštnou na Luisino Údolí, kostel sv.
Matouše, Jedlová, chata Panoráma a zpět k autobusu na Deštné.
Pěšky ujde
ujdeme 12 km.
km.
Celá trasa jde po turisticky značených cestách.

CYKLOBUSEM :

v neděli 1. července 2012.
Program:
08:30 - 09:30
10:00 - 11:00
14:00 - 16:00

N. Hrádek – parkoviště na Šerlichu.
Deštné (kostel) – N. Hrádek
Bližší informace budou včas zveřejněny.

Vážení,
jsme dlouholetí chalupáři z Nového Hrádku - Dolů. Chalupu jsme zdědili
po rodičích a jezdíme na toto místo velice rádi. Krásné prostředí, hodní lidé,
příjemní sousedé, ale i nádherné okolí, které nám přináší odpočinek a osvěžení. Přestože vzdálenost z Prahy je poměrně velká, nelitujeme.
Jsme rádi, že se Hrádek změnil v mnohém k lepšímu, gratulujeme za
ohodnocení Hrádku v celorepublikové soutěži. Máte celou řadu občanů, kteří
se aktivně podílejí na tomto úspěchu. Spolupracujeme s Vaší ZŠ, která se
připojila k několika projektům financovaných z evropských fondů, máme
celou řadu přátel na Hrádku, kteří nás pravidelně informují o Vašich aktivitách.
Přejeme Vám, aby se Vám i nadále dařilo zkrášlovat tento krásný městys
a jeho okolí.
Děkují chalupáři z Prahy
Iva a Petr Kolátorovi s dcerou Romanou Kovaříkovou.
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Kostel sv. Petra a Pavla: Poutní mše svatá
Kino: uvítání, projev starosty, křest knihy Nový Hrádek 650 let,
filmové ukázky o Novém Hrádku
Náměstí: Sousedské posezení při dechovce - hraje Pavel Grim

Při této příležitosti bude možné navštívit a prohlédnout si:
09:00 - 18:00
• Výstavu fotografií, kronik a pohlednic, filmové ukázky v kině
• Hrad Frymburk
11:00 - 17:00
• Úřad městyse
• Základní školu
• Mateřskou školu + knihovnu
• Kostel sv. Petra a Pavla
• Sokolovnu
• Hasičskou zbrojnici
Dále jsme pro Vás připravili:
• trhy lidových řemesel a pouťové atrakce na náměstí
• prodej upomínkových předmětů – kniha Nový Hrádek 650 let, pamětní mince,
odznaky, pohledy atd.
• vyhlídkovou jízdu po Novém Hrádku konibusem
V sobotu 30. 6. Sbor dobrovolných hasičů pořádá na náměstí tradiční Pouťové
opékání selete a večer taneční zábavu.
Na setkání se těší
Zdeněk Drašnar
starosta
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LONDÝN, BRIGHTON, GREENWICH
aneb 60. VÝROČÍ VLÁDY ALŽBĚTY II.
Je čtvrtek 29. 3. 2012 šestá hodina večerní. Na
zemi se povalují hromady oblečení, prokládané
jídlem, slovníkem angličtiny, nabíječkou na fotoaparát i mobilní telefon a dalšími věcmi, které
jsou nezbytné pro cestu do cizí země. Proč to
všechno? Zítra odjíždím do Londýna. Ale nepojedu sama. Dalšími účastníky zájezdu jsou
z Nového Hrádku i Hlaváčkovi a dále studenti
z Náchoda a Dobrušky. Naší průvodkyní zájezdu
se stává Jana Hudková, která celý zájezd i zorganizovala a vše připravila do posledního detailu, abychom mohli zítra vyrazit na cestu.

Je sobota 31. 3. 2012 šestá hodina večerní. Sedím v autobuse. A netrpělivě poposedávám plna očekávání, která anglická rodina mi bude
přidělena. Postupně z autobusu sleduji, jak přijíždí anglické rodiny a vyzvedávají si své svěřence. Mám chvilku na přemýšlení, jak byl ten dnešní
den náročný. Navštívila jsem Trafalgarské náměstí, sídlo královny
Buckinghamský palác, St. James Park, obří vyhlídkové kolo London Eye,
Čínskou čtvrt, Soho a jako bonus na závěr domy anglického parlamentu,
který mě uchvátil ze všeho nejvíce, včetně jeho věže Big Ben.
Nedělní ráno jsme se sešli všichni v autobuse plni zážitků z předešlého
dne a setkání s anglickými rodinami. Z letmých útržků, které jsem zaslechla v autobuse, si troufám říci, že byli všichni velice spokojeni, vyzkoušeli si
anglickou stravu, prohlédli si jejich lázeňské městečko Brighton, kde jsme
měli možnost prohlédnout si nádherný královský pavilon. Pro některé
z nás byla i velkým zážitkem malá procházka po pláži. Odpoledne jsme
se vrátili do Londýna, kde jsme navštívili Přírodovědné a Technické muzeum. Projít obě by nebylo možné, ale přesto jsem neváhala a nahlédla
na malou chvilku do obou muzeí.

Je pátek 30. 3. 2012 šestá hodina večerní. Už poněkud netrpělivě poposedávám na sedadle autobusu. Přijde mi, že cesta trvá až příliš dlouho. Hlavou mi probíhá myšlenka: ,,Kdy už tam budeme?“ Mám menší
obavy toto vyslovit nahlas, přede mnou sedí pan řidič. Ale nemohu se už
dočkat, jak se tunelem pod kanálem La Manche dostaneme na ostrovy
do Anglie, do země, kde královna Alžběta II. slaví už 60. výročí své vlády
a kde se letos bude konat letní olympiáda 2012.

Jana Hudková a Martina Hladíková

Pondělní den byl posledním, který jsem mohla v Londýně ještě něco
spatřit, Jana Hudková proto neváhala a nezameškala s námi ani minutku. Ráno nás autobus vysadil u katedrály St. Paul, kde naše kroky vedly
přes most Milénium až k velkolepému mostu Tower Bridge. Po krátkém
rozchodu u pevnosti Tower jsme se nalodili na loď po řece Temži, která
nás odvezla na Greenwich, kde jsme si prohlédli námořní muzeum a vydali se na kopec k nultému poledníku. Naše výletování se pomalu chýlilo
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ke konci. Čekala nás už jen večeře v anglickém stylu na trávníku u autobusu (české párky ☺) a dlouhá cesta domů.
Je úterý 3. 4. 2012 šestá hodina večerní. Sedím doma. Mám vybaleno
a vzpomínám na předešlé dny, jak jsme se měli v Londýně nádherně, a
to nejen díky počasí, které nám opravdu přálo a vůbec nebylo to anglické mlhavé, ale hlavně díky Janě Hudkové, která se nám po celou dobu velice věnovala a odpovídala na naše nesčetné dotazy. Dokázala
nám vyprávět poutavě o historii, ale i současnosti Londýna, o královské
rodině a o všech památkách, které jsme navštívili.
Martina Hladíková
PS: Už teď se velice těším na další cestu do Londýna ☺

Zlatá svatba:
Ladislav a Květoslava
Grulichovi
Manželům přejeme hodně štěstí, zdraví, pohody a splnění všech přání.

Noví občánci:

Markéta Světlíková
Zuzana Maisnerová

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Zemřela:
Marie Menclová

Společenská kronika
duben - červen 2012

Vzpomínáme...
Naši nejstarší občané oslavili narozeniny:

Mach Josef
Suchánková Emília
Grim Antonín
Dušánková Mirosl.
Hánl Bohuslav
Dušánek Rudolf
Lokajová Františka
Červená Helena
Dušánek Zbyněk
Holý Jeroným
Balcarová Blažena
Novotný Karel
Světlíková Maruše

74 let
73 let
77 let
70 let
77 let
72 let
71 let
79 let
75 let
74 let
83 let
78 let
86 let

Fáberová Jaroslava
Vaverková Jarmila
Drašnar Josef
Šmída Jaroslav
Kopecká Iva
Marková Anna
Tluka Zdeněk
Vondřejcová Vlasta
Kopecká Božena
Grym Ferdinand
Sychrovská Miloslava
Grimová Marie
Pohl Josef

89 let
74 let
86 let
89 let
73 let
73 let
81 let
79 let
94 let
70 let
81 let
73 let
78 let

VÝZVA
Na základě jednání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek byl úřad městyse pověřen vyzvat všechny občany, kteří mají problém s volně pobíhajícími psy nebo se psy, kteří znečišťují veřejná prostranství, aby se
s konkrétními případy obraceli na úřad městyse.
Zároveň vyzývá majitele psů, aby zamezili jejich svévolnému pobíhání.
Bc. Zdeněk Drašnar, starosta

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, dostatek životního elánu a optimismu
a ještě hodně spokojených a šťastných let v našem městysi.
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tuto skutečnost jsem upozorňoval již dřív, v době, kdy fond na podporu kinematografie
přispíval spolu s ministerstvem kultury takměř polovinou potřebné částky. Toto již neplatí a nutno dodat, že částka, která je potřeba, je obrovská a není v silách městyse ji
zaplatit. Toto platí o digitalizaci úplné. Pak je tu možnost, pořídit tzv. e cinema systém.
Což obnáší kvalitní dataprojektor a pouštět filmy z dvd či blu-ray disků. Cena cca
200 000,- Kč. I toto je velká částka, ale chceme-li zachovat provoz kina, je to jediná
cesta. Tolik k digitalizaci.

Maketa hradu Frymburk od Jarmily Haldové

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, Jarmila Drašnarová, Jana Šotolová, Ing. Pavel Sobotka, Petra Přibylová, Jiří Hlaváček, Lidmila Martinková, Ing.
Jeroným Holý
příspěvky, prosíme, zasílejte nejlépe mailem: jirka.hla@tiscali.cz
Nevyžádané příspěvky se nevracejí
Tisk: Daniel Wolf, Vrchoviny, náklad: 150 výtisků. Číslo vyšlo 26.6.2012

Na letošní léto se mi podařilo ještě zajistit, dle mého názoru, slušný program. Ten čer-

Příští číslo vyjde pravděpodobně v září 2012, uzávěrka bude 10.9.2012

vencový máte na zadní straně FO a ten srpnový potěší zejména děti. Budou tam hned
dvě pecky: Doba ledová 4 a Madagaskar 3. Tak doufám, že přijdete v hojném počtu.
Jinak Vám mohu snad prozradit, že se v létě bude opět natáčet na Hrádku film. Tentokrát to bude film s pracovním názvem Jedlíci-Sto kilo lásky. Společnost Magnusfilm

CO DÁL??????

stále Hrádku fandí, což je prima. Na závěr pro Vás mám také dobrou zprávu. Předpre-

Zdravím všechny příznivce našeho kina. Jak jste si mohli všimnout, jsem zase v kině. Na
jak dlouho - ukáže čas. Bohužel já v tomto směru moc optimismu nemám. Film na klasickém páse končí. Již dnes se vydává jen omezený počet kopií a ještě ne od každého

miéra filmu Bastardi 3 by měla být také na Hrádku, tak držme palce, ať vše dopadne.
Jinak přeji všem krásné léto a doufejme, že toto léto není létem posledním pro naše
kino, uvidíme co dál…………

titulu. Některé filmy jako třeba Vrásky z lásky už v našem kině neuvidíte. Takže je otázka - co dál? Potřeba digitalizace - pokud chceme kino zachovat - je jedinou cestou. Na
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Milan Chára
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KINO NOVÝ HRÁDEK

MAGNUSFILM

3.7. ÚTERÝ v 18.30

Přátelé filmového umění,
rád bych Vám touto cestou představil společnost Magnusfilm. Je to parta filmových
nadšenců pod vedením p. Tomáše Magnuska, která pro Vás točí filmy, zajišťuje besedy
s herci a má spoustu jiných aktivit. Tomáše Magnuska již není třeba představovat, znáte
jej z filmů Pamětnice (natáčel se na Hrádku), Bastardi 1 a 2, Školní výlet a v očekávání
je pokračování Bastardi 3. Z ostatních aktivit této společnosti je možné vzpomenout
nedávnou Čapkianu v Malých Svatoňovicích, kde jsme zajištovali osobnosti i část celodenního programu. Jezdíme po městech v ČR s našimi filmy, besedujeme ve školách,

vstupné 70,- Kč

kou. Teď v létě nás čeká natáčení dalších filmů, ten nejbližší s pracovním názvem Jedlíci –Sto kilo lásky se začne natáčet v červenci a do kin by měl jít na jaře 2013. Tak nám

7.7. SOBOTA v 18.30

Milan Chára

PROBUDÍM SE VČERA

Komedie s originální zápletkou, v níž si věčně svobodný profesor češtiny Petr, díky
třídnímu srazu uvědomí, že jediná dívka, kterou kdy miloval, byla jeho spolužačka
Eliška. Tehdy v sedmnácti letech nenašel odvahu jí říct, že ji má rád a ona se pak navždy vytratila z jeho života. Petrovi se naskytne jedinečná šance. Cestovat zpět v čase
do svých studentských let a vrátit se do června 1989, kdy chodil do třeťáku. Dostane
možnost napravit, co promeškal. Jenže zahrávat si s minulostí není jen tak. Návraty
nejsou nikdy snadné. Petr se dostává do změti komplikací a průšvihů, které naštěstí řeší
s vtipem, nadhledem a drzostí, kterou dobře zná od svých vlastních studentů. Postačí
však tyhle zbraně na to, aby přesvědčil Elišku o svých citech a získal její lásku? Jiří
Mádl v hlavní roli.

obcích i domovech seniorů. S filmem Školní výlet jsme objeli více jak padesát měst a
kin, která ještě nejsou digitalizována a zajistili projekci našeho filmu s vlastní techni-

držte palce a přijďte se na natáčení podívat. I toto je možné, pořádáme exkurze na
natáčení pro rodiny, školy i jednotlivce, více na www.magnusfilm.cz.

ČERVENEC 2012

mládeži přístupný

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

Filmová komedie Marie Poledňákové znovu na plátně našeho kina. Líbánky v Maroku,
kdo z nás by je nechtěl prožít. O tom že budou patřičně bláznivé, není třeba pochybovat. V hlavních rolích: Oldřich Kaiser, Eva Holubová, Jiří Bartoška a Kamila Magálová

vstupné 90,- Kč

11.7. STŘEDA v 18.30

mládeži přístupný

TADY HLÍDÁM JÁ

Rodinná letní komedie s Lukášem Vaculíkem, dětmi a zvířaty na plátně našeho kina.
Úspěšný chemik je donucen vrátit poukazy na svatební cestu do Řecka. Jeho nastávající
totiž pořídila svojí hyperaktivní dcerce přes jeho nesouhlas psa. Celá rodina se díky
spiknutí holčičky a psa ocitne na prázdninách uprostřed šumavské "divočiny". Zpočátku
vypadá alternativní dovolená idylicky. Veškeré plány ambiciózního otce i starostlivé
matky berou postupně za své ve chvíli, když dcerka se psem potkají někoho, kdo jim
rozumí. A ten má v penzionu, kde rodina bydlí, své kamarády. Mamince i jejímu snoubenci připadají ti lidé samozřejmě trochu praštění. Holčičce i psovi ale naprosto vyhovují. Život plný omezení a povinností, který doposud holčička vedla, začíná být minulostí. Nikdo z dospělých, který se ocitne v jejich blízkosti, si nemůže být jistý tím, že se
mu nezmění život.

vstupné 65,- Kč

mládeži přístupný

Připravujeme: Doba ledová 4, Madagaskar 3, Vrtěti ženou, BASTARDI
3 PŘEDPREMIÉRA 18. ZÁŘÍ ZA ÚČASTI TVŮRCŮ
Program naleznete také na www.novy-hradek.cz/kino.php
Kontakt: Milan Chára tel. 606 880 810
V ceně vstupného na jednotlivá představení je připočítán příplatek 1,- Kč dle zákona
ČNR č. 241/92 Sb.
Změna programu vyhrazena!
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Do kina Vás zve i Náchodský SWING.

