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Byla jsem opět
v místech mého mládí,
lidé se tam nyní
jako dříve mají rádi.

Příroda, pole, louky,
z pasek jsou dnes lesy,
maliny, borůvky, brusinky
už nerostou tam, jak kdysi.

Nový Hrádek nad Metují
městečkem byl
nyní se v obec
Nový Hrádek proměnil.

Vylidňování se jaksi
zastavilo,
to se také jasně
projevilo.

Vilová čtvrť blízko
sokolovny roste,
to už nejsou
ty chaloupky prosté.

Je to moderní bydlení
pro novou generaci,
zeleň a květy
pro budoucí děti.

Fandím všem,
ať ten „můj“ kraj
je
zveleben.

23.6.2003  Marina Horská



Zahájil školní rok
Letošní školní rok začal poněkud netradičně. 1. září zůstala valná část škol
v republice zavřená z důvodu stávky učitelů. Ke stávce se přidala i hrádovská
škola. Proto se dveře školy otevřely až v úterý 2. září. Třináct žáků 1. ročníku
s rozechvěním poprvé zasedlo do školních lavic v 1. t řídě. Rodiče možná byli o
poznání víc rozechvěnější než jejich ratolesti, neboť doprovázet dítě poprvé do
školy je významný mezník v životě každého člověka.
Zatímco se ve škole prvňáčci nesměle zabydlovali, žáci 2.-9. ročníku zhlédli
mezitím přitažlivý film a po příchodu do školy byli seznámeni se záležitostmi
týkajícími se nového školního roku.
Letos na podzim uplyne 85 let od vytvoření ČSR, ale také 80 let od otevření nové
budovy tehdy měšťanské školy v Novém Hrádku. K této příležitosti chystá škola
důstojné vzpomínkové oslavy.
V sobotu 25. října od 13:30 proběhne malé vzpomínkové setkání v místním
kině. Žáci školy připraví krátký kulturní program. Od 15:00 pak budou mít
možnost všichni zájemci prohlédnout si prostory školy a pobesedovat
s bývalými i současnými pracovníky školy.
Zveme také všechny učitele, bývalé absolventy školy i širokou veřejnost, aby
si přišli zavzpomínat na svá školní léta prožitá v naší hrádovské škole.

Rudolf Kratochvil
ředitel školy



Znovu o psech
Vážení spoluobčané, majitelé psů. Dovolím si Vás požádat o
ohleduplnost k ostatním obyvatelům a návštěvníkům Nového
Hrádku. Volně pobíhající pes nevzbuzuje důvěru toho, kdo ho
nezná a kdo se po špatných zkušenostech psů bojí. Každý
majitel psa má k němu určité povinnosti. To, že se musí starat o
jeho výživu je každému jasné. Horší to je se starostí o to, aby
pes neobtěžoval své okolí a spoluobčany.
V obecní Vyhlášce č. 5, která se zabývá čistotou a pořádkem
v obci je v bodě 2 uvedeno:
V zájmu zdraví a bezpečnosti občanů a vzhledu obce je
zakázáno znečišťovat veřejná prostranství, zejména se zakazuje:
- nechávat psy, drůbež nebo jiná domácí zvířata volně pobíhat

a znečišťovat chodníky, komunikace, jakož i ostatní veřejné
prostranství.

Volně pobíhající psi ale nesmějí znečišťovat ani soukromé
pozemky občanů, do kterých patří i pole a lesy v okolí obce.
Špatně se mi odpovídá maminkám malých dětí, které přijdou a
vyprávějí, jak přiběhnou děti domů a brečí, že je honí něčí pes.
Po mnoha varovných případech, které se dozvídáme ze
sdělovacích prostředků, se nelze divit obavám rodičů a
spoluobčanů.
Žádám Vás, majitele psů, zabezpečte si své miláčky tak, aby
byli vždy pod Vaší kontrolou. Na veřejném prostranství se
mohou pohybovat jen na vodítku a s náhubkem.
Pokud se budou Vaši psi pohybovat po obci tak jak mají,
předejdete neshodám se sousedy a dalšími spoluobčany.

Vladimír Říha,
starosta



Krátce…
• 13. a 14. června 2003 proběhlo referendum o vstupu ČR do 

Evropské unie. Výsledek hlasování občanů byl  ANO. Celá ČR: 
77% pro vstup do EU, 55% účast voličů  (Nový Hrádek: pro 
vstup 78,4%, 71% účast voličů).

• 22. června se konala každoroční Slavnost Božího Těla. Veřejnou 
pobožnost obohatil hudební doprovod žesťového orchestru 
vedeného p. Vlčkem ze ZUŠ v Náchodě.

• 24. června se v kině uskutečnila tradiční školní akademie 
k ukončení školního roku 2002/2003. Školáci, předškoláci a 
učitelé spolu s přítomnými rodiči, prarodiči a příznivci školy se 
rozloučili s uplynulým rokem a někteří účinkující často 
rozverným způsobem ohlásili příchod toužebně očekávaných 
prázdnin.

• 28. června uspořádali místní hasiči oblíbené Pouťové opékání 
selete v Písníku u Rázlů.

• 11. července proběhl poprvé svoz pytlů s komunálním 
odpadem, využitý těmi chataři a chalupáři, kteří si na OÚ 
zakoupili pytle s logem fy Marius Pedersen za stejnou cenu jakou 
má odvoz jedné popelnice, tj. za 50,- Kč.

• V červenci začala 1. etapa opravy fasády na budově MŠ. 
Podařilo se ji ukončit k 1. září.

• 26. července až 8. srpna probíhal v Novém Městě nad Metují 13. 
ročník Akademických týdnů s hodnotnými přednáškami a 
akcemi pro duševní i tělesnou rekreaci účastníků.

• V červenci byla odvezena k náročné restauraci nejstarší dřevěná 
památka v obci – oltář sv. Josefa z farního kostela, která se jako 
jediná v obci zachovala po požárech z předminulého století.

• V červenci a srpnu se prováděla výměna oken a omítka části 
budovy farního úřadu.

• Začátek srpna co do počasí výrazně kontrastoval s loňskými 
povodněmi. Bylo velké a dlouhou dobu trvající sucho 
s teplotními rekordy ( 36,8 stupně 13.8. po 140 letech v Praze). 
S tím  souvisel i velký úbytek  vody v tocích i spodních vod.

• 27. srpna byla planeta Mars nejblíže Zemi. Vzdálenost činila 

55,5 milionů kilometrů. Podobný stav podle výpočtu odborníků 
nastane až za 600 tisíc let.

• 30. srpna zemřel ve Francii Pavel Tigrid, novinář, symbol 
protikomunistického exilu a krátkodobý ministr kultury ČR.

• 1. září 2003 proběhla dosud největší protestní akce učitelů – 
jednodenní stávka proti některým bodům navrhované reformy 
státních financí. Do stávky se v celostátním měřítku v průměru 
zapojilo asi 50 % učitelů. Ke stávce se připojili i někteří 
zaměstnanci finančních a katastrálních úřadů. Program prvního 
školního dne se ve stávkujících školách přesunul na 2. září.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Démokritos: Neber na sebe víc, než lze. Rovnováha je bezpečnější než převaha. 

A.M

.



Poděkování
Jak již bylo uvedeno v minulém čísle
Frymburských ozvěn, probíhá v
současné době restaurování nejstarší
movité památky Nového Hrádku -
oltáře sv. Josefa. Devadesát procent
nákladů hradí stát, ale zbývajících
deset procent musí být uhrazeno z
prostředků farnosti. Vzhledem k
tomu, že se jedná o částku zhruba
43,5 tis. Kč, obrátil se správce
farnosti P. Jan Czarny ve spolupráci s
ekonomickou radou farnosti s
prosbou o pomoc na obecní úřad v
Novém Hrádku a na nejvýznamnější
místní firmy.

Zvláštní poděkování proto patří těmto firmám a institucím:

Obec Nový Hrádek – zastupitelstvo obce schválilo dne 3.7.2003 na svém
12.zasedání poskytnutí daru ve výši 20 tis. Kč

Detecha, ch.v.d., Nové Město nad Metují – dar ve výši 3 tis. Kč

Kovap, v.d., Náchod – dar ve výši 4 tis. Kč

Při osobním jednání pomoc předběžně přislíbily také firmy Kaden, s.r.o.,
Nový Hrádek a Velos, v.d., Nový Hrádek.

Dále byly s prosbou o pomoc osloveny firmy Petr Pavlát, nákladní doprava;
Ing. Radko Hartman, výroba těsnění; NovoPLAST PP, s.r.o., Nový Hrádek a
Východočeská energetika, a.s., Hradec Králové. Prosíme o příspěvek  i
všechny ostatní firmy a spoluobčany, kterým není lhostejný odkaz našich
předků.

Poděkování patří i farníkům, kteří při sbírkách vybrali několik tisíc korun a
dalším spoluobčanům, kteří již na opravu této významné památky přispěli.
Díky všem dárcům je nyní úspěšně dokončena první část oprav oltáře a,
dá-li Bůh, bude moci být v příštím roce celá náročná restaurace dokončena.

Svůj dar na obnovu oltáře sv. Josefa mohou firmy i občané zaslat na účet č.
1180180399/0800 (VS = IČO nebo číslo domu, KS = 558) vedený v České
spořitelně nebo je možné peníze složit v hotovosti na novohrádovské faře.
Každému dárci bude vydáno potvrzení, které při splnění zákonných
podmínek může sloužit jako odečitatelná položka z daní.

ing. Pavel Sobotka

Tužme se!
V tomto vydání Frymburských ozvěn je vytisknut rozvrh
cvičebních hodin pro rok 2003- 2004, organizovaných místní
Tělocvičnou jednotou Sokol Nový Hrádek. Nabídka pro
pohybovou aktivitu je pro děti i dospělé, výkonnostní i
rekreační. Jen si vybrat, rozhodnout se, jít a... vydržet. Nebo
sám podpořit vznik dalšího cvičení, sportu, divadla. Divadla
loutkového. Mnoho možností, abychom nelenošili a tužili si
zdraví tělesné i duševní.
Informace o výsledcích a nabídky na jednotlivé sportovní nebo
kulturní a společenské akce jsou vyvěšovány v sokolské
vývěsce na náměstí, nepřehlédněte je.

„Tužme se!“ K pohybové aktivitě vás zve
náčelnice Martinková Lidmila.



Pozor, změna telefonního spojení!
Zubní a dětské středisko Nový Hrádek

Oznámení pro občany

V dětském a zubním středisku Nový Hrádek byla zrušena pevná
telefonní linka. Byla nahrazena jedním mobilním telefonem
společným pro obě ordinace.
Na číslo tohoto mobilního telefonu 776 11 73 11 se dovoláte pouze
v době ordinačních hodin těchto středisek na Novém Hrádku.

Dětské středisko:
ordinuje 2. a 4. čtvrtek v měsíci v době od 10.45 do 11.45 hod.

Zubní středisko:
ordinuje každý čtvrtek od 8.00 do 12.00 hod.

Pacienti zubní ordinace si mohou termíny ošetření na Novém Hrádku
domlouvat telefonicky během týdne v ordinaci MUDr. Jirmanové
v Novém Městě nad Metují na čísle telefonu 491 472 947, v době
ordinačních  hodin na Novém Hrádku se mohou objednat na výše
uvedeném čísle mobilního telefonu.

Děkujeme za pochopení.
                                                                    Obecní úřad Nový Hrádek



NEPTALIM Z FRIMBURKA
         Roku 1491 držel Holice pan Neptalim z Frimburka. Jeho rodný hrad 
Frimburk stával na kopci nad Olešenkou blíže městečka Nového Hrádku. 
Rytíř Neptalim byl prý statečný, hezký a dobrý muž. Po smrti svého 
rybničného Váši ponechal jeho dceři Johaně nejen chatrč na rybničné hrázi 
Mořánku, stíněné košatými jabloněmi, ale ještě jí milostivě přidělil dvě jitra 
orného pole s dosti velkým paloukem. Ale ten dar Johaně měl háček.
     Johana byla panna neobyčejně sličná, pravá růže v rozpuku. Oblíbil si jí 
panský hajný Daněk holický. Ale také se po ní točily žádostivé oči 
svobodného a milkovného pana Neptalima, ačkoliv měl již smluven sňatek 
se slečnou rytíře Bartoně na Uhersku.
     Daněk, jsa žárliv na svého pana, sledoval jej vždy tajně na lovu, věda, že 
obyčejně zacházívá na hráz Mořánku, aby tam škádlil a obtěžoval Johanu, 
jeho budoucí zaslíbenou nevěstu, kteráž ani prosbami ani pláčem nemohla 
zapuditi pánovu dotěrnost.
     Když Daněk poznal, že se rytíř dopouštěl čím dále tím větší drzosti, 
umínil si, že jej potrestá za Johanu i za sebe. Vyzradil nejprve nečestné 
počínání rytířovo holickým poddaným. Poradil jim, aby žádali na svém pánu 
udělení svobody, dokud je panicem, neboť předchůdce jeho ustanovil 
posledním pořízením, že v případě, kdyby jeho syn neměl potomků, aby 
Holice dobře stvrzeným listem prohlásil za svobodní a právo svobodného 
města ohradil.
     „A kdyby se tomu Neptalim bránil," radil Daněk dále holickému rychtáři 
Ondráčkovi, "pohrozte mu. Rcete, že se dopouštěl jako rytíř nečestného 
jednání vůči panně - čehož já a někteří z poddaných jsme svědky - kdežto 
jako pravý rytíř měl pannu na samotě proti zlým úkladům jiných chrániti, jak 
to káže pravá rytířskost".
     Holičtí poslechli. Odebrali se druhého dne ozbrojeni ke tvrzi. Rychtá ř 
Ondráček přednesl svému pánu žádost již sepsanou za udělení svobody a 
předložil mu pergamen o ní k podpisu.

     Neptalim byl překvapen. Váhal, ba vyháněl rychtáře z komnaty. Rychtář 
mu však pohrozil nepokrytě, že je známo a svědčí po ruce, že svou 
dotěrností trápil Johanu, div růži tu nezlomil a že propadl soudu zemskému 
podle zákona: "Kdožkoli by na pannu poctivou mocí sáhl, má býti ztrestán 
mečem".
     Neptalim slyše tu hrozbu a vida lid pod tvrzi, zbledl, pak mlčky podepsal 
list na svobodu. Ještě požádal k podpisu své tři hosty z blízkého okolí, kteří 
jej měli doprovoditi na Uhersko: Břeňka Dašického z Barchova a na 
Dašicích, Mikuláše z Mezilesic a na Týnci Hrochově a Matyáše Libáka z 
Radovesic na Přestavlcích.
     Tak pan z Frimburka, zastrašen výhrůžkami holických poddaných a boje 
se, aby se mu sňatek nezkácel, zbavil Holické daní a robot, dovolil jim va řiti 
pivo a daroval jim dvůr v Holicích. List ten jako klenot z dávných dob chová 
městské museum holické.
     Ale tím nebyl uhašen plamen horoucí nenávisti Daňkovi k Neptalimovi 
nadobro. Daněk toužil po jeho bolestnějším utrpení, neboť Johana byla 
velmi utrápena, a když si pan Neptalim vyjel s pány ještě přede dnem 
sňatku na lov k oboře, aby hosté měli hojně zvěřiny, stopoval jej a střetnuv 
se s ním samotným, vyzval jej na souboj.
     Rytíř odporoval, nemoha se však Daňkovi vyhnouti, svolil. Ve vzdálenosti 
třiceti kroků spustili sokové své luky proti sobě. Šípy zafičely a Frimburk, 
smrtelně raněn, skácel se k zemi.
     Marně čekala nevěsta na tvrzi Uherské svého ženicha. On se dál odvézti 
do svého domu v Hradci Králové, kde se ještě dlouho ranou trápil.
     Před smrtí si zavolal pan Neptalim měšťany holické k sobě, aby jim udělil 
ještě nějaké výsady a milosti. Ale Holičtí prý váhali s cestou do Hradce, a 
tak se stalo, že přišli pozdě. Pan jejich, a nyní dobrodinec, byl již mrtev.
     Ale ani panna Johana dlouho nežila, ba ani Daněk, sklíčený jejím 
skonem.

Podle pověsti uvedené na internetu pod názvem "Růže na Mořánku" připravil 

Ing. Pavel Sobotka



Kerak mládeneček v borukovym ráji 
ke štěstí přišal.  1.
Poudačka pro malé i velké.

To už je, milé děti, asi 100 let, kdy se tak tento příběh mohl stát.
V jednom malém podhorském městečku žil stařeček, který měl tři 
syny. Všichni spolu žili v malé chaloupce na náměstí. Měli se spolu 
vespolek rádi, lenost, ani závist neznali, zkrátka dobře se jim dařilo. 
Až jednou:
„Josko, depak seš, sežeň Vaška, tatimu se přitížilo!“ Volal ustaraný Pavel, 
kterému se v poslední době tatínek nějak nezdál. „Tatinek vklidu lejžal a 
najednou popadaje dech poudá, že nemože ňáko dýchat! Tak přecejc 
musime přiít k němu!“

Ve chvilečce se všichni bratři sešli u tatínkovy postele. Smutný to byl 
pohled. Tak měli tatínka rádi, všecko by mu byli splnili, jen kdyby 
s nimi ještě nějaký ten čas na tom světě pobyl. Však tatínek 
promluvil šeptem. 
„Tak, kuci moji, vodcházim vocaď z tohodle slzavýho údolí za vaší 
nebožkou mátí. Měli jsme se rádi, jen co je prauda, ale přeci mám takovej 
pocit, že tu už dlouho chýbi ňáká dobrá ženská ruka. Bylo by mým velkým 
štěstim, kdybyste se aspoň jeden voženil, byly by svarby a zase to tu vzala 
do ruk kalá ženská. Paule, co tomu řikáš? Seš už dost starej, no esli vo tebe 
ubec bude mit ňáká zájem. Seber se a di do světa. My už to tady bez tebe 
ňáko zvládnem. Ale rád bych tvoji nevěstu, eště než zauřu voči, uviďal.“

Inu co měl Pavel dělat! Do světa se mu nechtělo, vlastně si žil jako 
ten samorost v lese, ale tatínkovi vyhovět chtěl. A tak si pro sebe 
povídal: 
„To abych si uzal ňákej ten ruksak, eště bamnik a do něj dám pár buchet 
s makama. Ach to je hrůza, nic inyho k ídlu tu néni, než ty buchty tvrdy 
jako broky. Máti, ta uměla píct, to bylo inší pošušňání. No, eště by tu byl 
kus salámy. Tak a možu vyrazit.“ Rozloučil se se slzami v očích, nevěda, 
zda tatínka zastihne naživu.

Těžko se mládenečkovi šlo. Vždyť ani nevěděl, kam se vydat, kde 
hlavu složí. Však  slyšel, že ne všude jsou lidé tak hodní, jako u nich 

na Hrádku. Když přicházel k rozcestí, spatřil, jak na pařezu sedí 
stařenka a láduje nějakou dobrotu. 
„Dobrej den přeju, stařenko. Vypadáte ňáko unaveně, japak vám možu  
pomoct?“ nabízí se ochotně Pavel. „I depak panáčku, já sem vodjakživa 
zvyklá, jen si drobet vodpočinu, ty mi něco budeš poudat a budu zas jako 
čiperka. Mám tucha, jak ses tady vocejtil. Tvůj tati je na tom zle. Jojo, tvoji 
máti já dobře znala, to byla dobrá žena, ta nidá člověku neřekla zlý slovo. 
Ale ty vypadáš bínně. Já vím, co ti chýbi. No pocem. Vem si tady bábouku, 
je s bílkama a vořechama. Vždyť já vím, že ty tvoje buchty s makama se 
stejně nedaj íst.“ 
„Jak todle ušecko víte, babičko? Hmmmm ta bábouka ale je! U nás se 
málokdy peče, a dyš, tak to takle dopadne. Už ani ty poliuky mě nechutnaj, 
to je samej ukrop a prdelačka, z vovoce íme jenom reviz, kerej mě leze 
krkem!“
„Panáčku, za to, žes tu se starou vosobou marnil čas, dám ti radu. Nejdi 
vpravo, tam je Peklo, dej se ulevo, tam bude něco k cejtěni. Dobře 
poslouchej a dívej se.“
„Děkuju, babičko, za radu,“ udivený Pavel civěl na prázdný pařez, kde 
ještě před chvílí seděla neznámá babička. Sebral si svůj tlumok a 
falešně si pískaje, vydal se vlevo, jak mu babička radila. 
„Ach, přecejc je na tom světě krásně,“ liboval si Pavel, když si všiml, že 
ho bude doprovázet  veselá říčka, na kterou tu a tam skrze stromy 
dopadaly sluneční paprsky. Za chvilku se ocitl u dřevěné lávky, po 
jejímž přejití pokračovala cesta přes les. 
„Snad dělám dobře, když pudu tudy.“ To si říkal Pavel, jen co vkročil na 
můstek. Nelitoval, neboť z lávky spatřil, co už dlouho ne. V potůčku 
se třpytilo stříbro! 
„Né, to néni stříbro, to paprsky slunce dopadaj na hejno pstroužků! No, 
snad by to nebyl zas tak velkej řích ulovit ňákou tu rybku. Ale teď ještě ne, 
až co pudu ze světa domů.“ 

... pokračování příště
Eva Sobotková

nad jazykovou čistotou dohlédl Jiří Hlaváček st.



Společenská kronika
červenec - září 2003

Naši nejstarší občané oslavili narozeniny:

Pružinová Jaroslava Sokolská 42 77 let
Augustová Anna Hradní 70 80 let
Přibyl Josef Klainova 235 79 let
Černý Bohuslav A. Kopeckého 139 88 let
Lančaričová Anna Hradní 65 79 let
Kubeček František Doly 177 89 let
Drašnarová Marie Náměstí 5 75 let
Škoda Josef Náměstí 36 90 let
Grymová Lidmila Klainova 10 85 let
Barešová Marta Mikulášův kopec 206 81 let
Klimšová Marie Končiny 219 91 let
Přibylová Marie Náchodská 59 83 let
Kopecký Mojmír Náměstí 1 77 let

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

Noví občánci:

Vít Novotný
Matouš Fanta

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Manželství uzavřeli:

v kostele – Pavel Řehulka a Helena Vondřejcová
v obřadní síni – Jan Masopust a Viktorie De Stefanisová

Novomanželům přejeme hodně štěstí, zdraví, pohody a spl-
nění všech přání.

Zemřeli:

Svatopluk Větrovský
Anna Dernerová
Božena Grimová

Božena Trávníčková
Vzpomínáme...



RAZÍTKOVACÍ    MÍSTA

Obec Razítkovací místo Přístupné v době
 pondělí - pátek

Přístupné v době
sobota - neděle

Bačetín Prodejna u Marvalů 7.00 - 16.00 hod. 8.00 - 11.00 hod.
Bačetín Obecní úřad 8.00 - 16.00 hod. 8.00 - 11.00 hod.
Bačetín Restaurace Siesta 10.00 - 22.00 hod.
Bartošovice Pan Volf - horní Bartošovice u rybníka Pá 12.00 - 20.00 hod. 9.00 - 20.00 hod.

Bartošovice Bartošovice -  OÚ č.p. 35 7.30 - 16.00 hod.
Pá 7.30 - 12.00 hod.

Bohdašín Rodinný dům č.p. 82. Nachází se
vedle požární zbrojnice 8.00 – 16.00 hod. 8.00 – 16.00 hod.

Bystré Obecní úřad č.p. 110. Budova leží na
hlavní silnici 8.00 - 16.00 hod. 8.00 - 16.00 hod.

Deštné v Orl. hor. IC v budově zdravotního střediska
č.p. 164 9.00 - 16.00 hod. 9.00 - 16.00 hod.

Dobré Obecní úřad 8.00 - 11.30 ; 12.30 - 16.00

Chlístov Rodinné domy č.p. 15 a č.p. 6
Voborníkovi + Hynkovi 8.00 - 18.00 hod. 8.00 - 18.00 hod.

Janov Rodinný dům č.p. 18,  Mackovi 8.00 - 16.00 hod. 8.00 - 16.00 hod.

Javornice Památník Marie a Vojtěcha
Sedláčových - obrazy, krajka 9.00 - 17.00 hod. 9.00 - 17.00 hod.

Javornice Prodejna u Uhlířů 7.00 - 17.00 hod.

Kounov Místní část Rozkoš čp. 45, při silnici
II/309 Dobruška - Deštné, Fleglová 9.00 - 16.00 hod. 9.00 - 16.00 hod.

Liberk Rodinný dům č.p. 2 na návsi naproti
kostelu 8.00 - 18.00 hod. 8.00 - 18.00 hod.

Lukavice Obecní úřad 8.00 - 16.00 hod.
Lukavice Pohostinství Lukavice 10.00 - 18.00 hod.

Nové Město nad Metují
Informační centrum  Na Zadomí 1226
+ U Zázvorky č.p. 1210    Registrace
vandrovních knížek

9.00 – 17.00 hod. 9.00 – 17.00 hod.

Nový Hrádek Potraviny Petr Grim, budova na
náměstí 7.00 – 17.00 hod. 7.00 – 10.30 hod. (červen – září)

Nový Hrádek Hostinec Na Kovárně č.p. 20, na
náměstí

10.30 – 20.00 hod.

Ohnišov Ohnišovský konzum 7.00 – 16.00 hod. 7.00 – 10.30 hod.
Olešnice v O. h. Obecní úřad č.p. 8 na náměstí 8.00 – 16.00 hod.
Olešnice v O. h. Bufet na náměstí,  p. Vlasta Dufková 8.00 – 16. 00 hod.

Orlické Záhoří Hotel Kunštát 33, v Orlickém Záhoří
vedle kostela 11.00 – 22.00 hod. 11.00 – 22.00 hod.

 Osečnice Rodinný dům č.p. 71,  druhé stavení
směrem na Skuhrov od hospody 8.00 - 17.00 hod. 8.00 - 17.00 hod.

Pěčín Pohostinství u Rychtáře č.p. 268,
sousedí s obecním úřadem 16.00 - 21.00 hod. 16.00 - 21.00 hod.

Podbřezí Hostinec "Skalka" č.p. 11 11.00 - 22.00 hod. 11.00 - 22.00 hod.

Rokytnice v O.h. Info Service náměstí T.G.M. č.p. 4,
naproti kostelu 8.00 - 16.00 hod. 8.00 - 12.00 hod.

Říčky v O.h. Chata Devětsil č.p. 25 11.00 - 19.00 hod. 11.00 - 19.00 hod.
Sedloňov Bydliště starosty č.p. 23 na křižovatce 8.00 - 18.00 hod.
Sedloňov Obecní úřad č.p. 159 7.00 - 15.00 hod.

Slatina nad Zdobnicí Miroslav Vodák    Smíšený obchod
č.p. 231 9.00 - 17.00 hod.

Slatina nad Zdobnicí Obecní úřad 8.00 - 16.00 hod.
Sněžné chata Horalka, horní část obce 8.00 - 20.00 hod. 8.00 - 20.00 hod.
Val Firma SEGMENT pan M. Vencl 8.00 - 16.00 hod.

Val
Manželé Marie a Miroslav
Voborníkovi č.p.63, směr Dobruška
první domek napravo

10.00 - 18.00 hod. 10.00 - 18.00 hod.

Val Občanské sdružení Beseda Val Po - St 13.00 - 16.00 hod. Ne - v divadle 14.00 - 18.00 hod.

Zdobnice Obecní úřad č.p. 1,   300 metrů za
cedulí obce 7.30 - 15.30 hod. 7.30 - 15.30 hod.

Na uvedených místech je třeba získat razítko obce do Vaší Vandrovní knížky. Místo může být
označeno vlajkou, ale  i logem, které je použito na razítku. Logo obce najdete na letáčku,
který jste dostali při koupi Vandrovní knížky. Pro získání ceny je potřeba nasbírat 18 různých
razítek s motivy naší Kačenčiny pohádkové říše.



Pozvánka do divadla
Vážení přátelé,

dovoluji si Vás pozvat na sobotu 4.října do našeho kina.
Představení výjimečně hořké komedie " AMATÉŘI " v podání Černých

šviháků, divadelního souboru z Kostelce nad Orlicí, bude pro Vás neobyčej-
ně silným kulturním zážitkem.

Toto představení má za sebou úspěchy z mnoha národních přehlídek.
Tím posledním je nejvyšší ocenění na letošním Jiráskově Hronově.

Vše vypukne v 19 hodin ve smutečně vyzdobeném sále kina.
Předprodej vstupenek: prodejna SKLO-PORCELÁN (tel.č.:

491478376).
 
     Přeji Vám krásný den a těším se na setkání s Vámi.

Lemfeld P.



ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN - cvičební rok 2003 - 2004

SOKOLOVNA
21.0020.3020.0019.3019.0018.3018.0017.3017.0016.3016.0015.3015.00

AEROBICTaneční kroužekVěrná gardaTaneční kroužekškolnípondělí
VaňkováŘehákováDr. PružinováM. ŘehákováTV

VOLEJBAL pokročilíLyžaři staršíFotbal ml. žáciŽákyněškolníúterý
pro zač. Ing. Holý JeronýmV. SychrovskýIng. SobotkaL. MartinkováTV

VolejbalFlorbalTaneční kroužekstředa
Bohadlo PetrKrejčíM. Řeháková

AEROBICLyžaři staršíLyžaři mladšíRODIČE A DĚTIčtvrtek
M. VaňkováSychrovskýHolý J. st.Langrová Ol.

Taneční kr.pátek
Řeháková M.

dopoledne FLORBAL Krejčí Vlast.sobota
od 14 - 18 - 20 Taneční kroužek Řeháková Martina

ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNA
21.0020.3020.0019.3019.0018.3018.0017.3017.0016.3016.0015.3015.00

Ženy zdravotníAerobic žákyněstředa
Martinková L.Vaňková M.

PROSÍME - do tělocvičny noste vhodnou obuv - nesmí mít černou podrážku!
Při konání kulturních akcí je doba 24 hodin před a 48 hodin po určena pro přípravu a úklid prostor v sokolovně.

Poznámka: tento cvičební rozvrh může být ještě upraven dle požadavku cvičenců!




