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Rodnému kraji 
 

Ty pocestný, jenž v tato místa přijdeš, 
věz, že zde šel život bujným jarým krokem, 

zde učila se naše česká mládež 
žít čestně, slušně, jak má býti zvykem! 

Zde práce, veselí a zpěvu bylo, 
jak ani jinak nemůže snad být, 
tu kamarádství mezi námi žilo, 

jež slíbilo si na život i na smrt jít! 
Buď pozdraven nám, ty náš milý kraji, 

kéž vrátíme se k tobě všichni zas! 
Kdo může znát, co budoucnost nám tají, 

zda ozve se mládí znovu hlas? 
 

Mirek Fiala    

 
 

Krátce...        
 
• 11. března vybojovala na mistrovství světa rychlobruslařka Martina Sáblíková  2 zlaté 

medaile na 3 a 5 km a  15. března v Calgary překonala světový rekord v rychlobruslení 
na 15 km. Trénuje převážně na suchu  a občas v Německu. 

• V krajské soutěži v třídění komunálního odpadu  „Čistá obec“ obsadila za rok 2006 
Obec Nový Hrádek  ze zapojených 320 obcí  1. místo před Voděrady a Českou Čerm-
nou. Obdržela odměnu  80 tisíc korun a 9 kontejnerů na tříděný sběr. 

• 17. března se konala v místní sokolovně Josefská zábava. 
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• 3. dubna uspořádala základní škola Velikonoční výstavu. Byla prodejní a byla doplně-
na milým vystoupením žáků v tělocvičně. 

• 7. dubna pozvali místní hasiči a hudba Hektor do sokolovny zájemce na Velikonoční 
zábavu. 

• 10. dubna provedli hasiči sběr železného šrotu. 
• 13. a 14. dubna se uskutečnil sběr šatstva pro Charitu. 
• 13. dubna zemřel ve věku  82 let muzikant a hudební pedagog prof. Václav Žilka 

známý svou metodou  „pískání pro zdraví“.  
• 14. dubna zemřel ve věku 80 let poslední premiér ČSR Ladislav Adamec. 
• 23. dubna zemřel ve věku 76 let bývalý prezident Ruské federace Boris Jelcin. 
• 27. dubna zemřel ve věku 89 let noblesní prvorepublikový herec Svatopluk Beneš. 
• 30. dubna přálo počasí pálení čarodějnic. Na Šibeníku se sešli ve velkém počtu mladí, 

starší i děti. Nechybělo ani pohoštění fy Jelen. 
• 5. května proběhl v Městysi mobilní sběr 

nebezpečných odpadů pro občany zdarma. 
Možnosti zbavit se tohoto odpadu využil 
velký počet občanů. 

• 12. května se konal 25. ročník pochodu 
Hrádouská vařečka. Jubilejní pochod čes-
ko-polským příhraničím byl spolufinanco-
ván ze zdrojů EU prostřednictvím euroregi-
onu Glacensis. Plánek pochodu byl doplněn 
stručným popisem zajímavých míst na trase 
s malůvkami Jarmily Haldové. Pochodovalo 
rekordních 865 účastníků včetně skupinky 
Poláků. 

• Než se rozjedeme na prázdniny aneb Na 
Novém Hrádku červen patří dětem byly 
souborně nazvány všechny akce pořádané 
v Městysi Nový Hrádek v červnu 2007 
(country koncert, školní dětské dny, cesta 
pohádkovým lesem, pojízdná výstava o 
recyklaci odpadů, loutková pohádka, odpo-
ledne s hasiči, den s policií, filmové před-
stavení, frymbulínská noc v MŠ). Na orga-
nizaci akcí se podílel úřad městyse, školy a 
všechny zájmové složky. 

• 4. června přiletěl navečer do Prahy americký prezident George. W. Bush s chotí 
Laurou a početným doprovodem. Hlavním předmětem jednání bylo umístění radaru 
v Brdech a také možnost zrušení víz pro Čechy v Americe. Prezidentova evropská cesta 
pokračovala do Německa, Polska, Vatikánu, Albánie a Bulharska. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ani (prozaik starověkého Egypta): Drsná odpověď je jako útok holí. Mluv přívětivě a budou 
tě mít rádi. 

Anna Marková 
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Komentář k rozboru hospodaření za rok 2006 
 
 
Příjmy: 
Celkové příjmy roku 2006 činí  9 769 585,-- Kč a jsou plněny ke schválenému rozpočtu na 
135,91% , k upravenému rozpočtu na  100%. Příjmy bez třídy 8 – financování činí 9 597 971,-- 
Kč, což je ke schválenému rozpočtu plnění na 140,94% a k upravenému rozpočtu  99,99%. 
 
Daňové příjmy činily 4 819 010,-- Kč a představují plnění k rozpočtu schválenému  ve výši  
97,67%  a k upravenému rozpočtu 100%. Lze konstatovat, že schválený rozpočet byl reálný a  
plnění rozpočtu daňových příjmů bylo na  dobré úrovni, pouze u daně z příjmu FO ze samostatné 
výdělečné činnosti bylo plnění ke schválenému rozpočtu pouze 37,04%. U této daně se projevilo 
především společné zdanění manželů. 
 
V oblasti nedaňových příjmů bylo plnění ke schválenému rozpočtu ve výši 134,64 % a 
k upravenému rozpočtu ve výši 100%,  takže celkový příjem činil 2 009 381,-- Kč. Plnění neda-
ňových příjmů velmi ovlivnilo odvětví lesního  hospodářství, kde byla prováděna vyšší plánova-
ná těžba. Hospodaření ovlivnilo rovněž plnění české pojišťovny  ve výši 119 370,--Kč za škody 
na budovách obce v zimním období 2005/2006.                   
Kapitálové příjmy vykazují příjem ve výši 1 047 340,-- Kč, což je plnění k                
upravenému rozpočtu 100%. Obsahují příjem za prodej pozemků v částce 397 340,-- Kč a dar od 
Nadace ČEZ  ve výši 650 000,-- Kč na výměnu oken a zhotovení zateplené fasády na budově 
základní školy. 
 
Přijaté dotace ve výši 1 893 854,-- Kč – představují 100 % k upravenému rozpočtu a obsahují 
níže uvedené položky: 
Dotace  ze SR na školství a správu                                             305 330,00 Kč  
                        na volby PČR a ZO                                               50 896,30 Kč 
                        na hypotéční úvěr                                                  11 072,00 Kč 
             od KÚ KHK  POV - na výměnu oken a fasádu ZŠ       299 945,00 Kč 
                                   SMR -  na víceúčelové hřiště                     70 000,00 Kč 
                                   Dar    - na výměnu oken a fasádu ZŠ       100 000,00 Kč 
              od KÚ KHK pro Sbor dobrovolných hasičů                   10 780,00 Kč                           
                                   na územní plán obce –změna č. 2              10 948,00 Kč 
              od obcí na základní školství – investiční dotace           170 000,00 Kč                       
              od obcí na základní školství                                          266 370,00 Kč                     
              od Úřadu práce Náchod na VPP                                    307 340,00 Kč                                                
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem dotace v roce 2006 bez konsolidačních položek         1 602 681,30 Kč           
              
                                                                                       
Konsolidační příjmy: 
Převody z rozpočtových účtů do FRB a SF                                210 873,00 Kč 
Převod z  FRB  – čerpání na opravu bytů                                     80 300,00 Kč 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
CELKEM                                                                                                                291 173,00 KČ 
 
Dotace včetně konsolidačních příjmů                                   1 893 854,30 Kč 
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Výdaje: 
Celkové výdaje za rok 2006 jsou plněny ke schválenému rozpočtu na 140,94% a k upravenému 
rozpočtu na 99,99% a činí celkem 9 597 971,-- Kč. 
Běžné výdaje ve výši  6 955 288,-- Kč  představují plnění k upravenému rozpočtu na 99,99 %. 
Vycházejí ze schváleného rozpočtu a dle paragrafového členění je tvoří: 
Lesní hospodářství – správa lesů, ošetřování porostů a obnova lesa. 
Obchod –finanční prostředky byly čerpány na nátěr střechy budovy, ve které se nachází obchod. 
Komunikace- převažují výdaje na zimní údržbu MK, čištění chodníků, částka ve výši 236 310,-- 
Kč ze schváleného rozpočtu nebyla použita na opravu náměstí vzhledem k tomu, že obec neuspě-
la s žádostí o dotaci na opravu náměstí z projektu MAS Pohoda venkova. 
 

 
Zhotovení zateplené fasády na ZŠ 

 
Školství- obsahuje příspěvek na provozní výdaje, u základní školy byla částka ve výši 2 296 309,-
- Kč použita jako investiční výdaj na výměnu oken a zhotovení zateplené fasády na budově ZŠ. 
Investiční příspěvek pro mateřskou školu ve výši 56 114,-- Kč byl přidělen na nákup myčky na 
nádobí pro školní jídelnu. Provozní příspěvek pro mateřskou školu byl ovlivněn dotací z úřadu 
práce na asistentku ve výši  67 900,-- Kč.                                                                           
Kultura – zahrnuje provoz kina, knihovny, výdaje na KPOS ( dříve SPOZ) a výdaje na ostatní 
kulturní činnost. Zde rozpočet ovlivnil příspěvek na kulturu od Nadace města Náchoda ve výši 
22 000,-- Kč a sponzorské příspěvky od podnikatelů na realizaci Řemeslnických trhů. Dále byl 
navýšen rozpočet výdajů obecní knihovny o 92 900,-- Kč na zhotovení nových regálů a celkovou 
opravu knihovny v rámci soutěže Vesnice roku. 
Tělovýchova a sport – čerpání bylo ovlivněno opravou víceúčelového hřiště u ZŠ nákladem 
169 671,-- Kč. 
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Bytové hospodářství – výdaje v bytovém  hospodářství byly ovlivněny realizací oprav a moderni-
zace  stávajícího bytového fondu ve výši 161 761,-- Kč  s využitím půjčky ze FRB ve výši 
80 300,-- Kč. Obyvatelstvu byla poskytnuta půjčka na bytové účely z FRB ve výši 143 000,-- Kč. 
Zdravotnictví – výdaje byly vynaloženy na provoz dětské a stomatologické ordinace, dále byly 
vynaloženy na drobné opravy ordinace obvodního lékaře v rámci schváleného rozpočtu, který byl 
dostačující. 
Komunální služby -  Výdaje na veřejné osvětlení byly vyšší oproti schválenému rozpočtu o část-
ku 15 500,-- Kč. Tato částka byla použita na úhradu vyšších výdajů na spotřebu el. energie a 
provedené nezbytné udržovací práce na VO. Výdaje v pohřebnictví byly nižší oproti rozpočtu, 
protože nebylo pokračováno v opravě hřbitovní zdi. Byly nakoupeny pozemky pro výstavbu RD 
v hodnotě 290 260,-- Kč. Dále v odpadovém hospodářství  byly nakoupeny kontejnery v částce 
19 310,-- Kč a  z rozpočtu obce byly uhrazeny výdaje na likvidaci nebezpečného odpadu v částce 
28 390,-- Kč. 
V oblasti územního plánování byly výdaje vynaloženy na realizaci změn územního plánu obce. 
Sociální péče – obsahuje příspěvek NONA 5 000,-- Kč a HOSPIC 5000,-- Kč. 
Čištění obce a veřejná zeleň – výdaje byly ovlivněny dotací od úřadu práce na veřejné prospěšné 
práce  ve výši 239 440,-- Kč. 
Protipožární ochrana – obsahuje provozní výdaje SDH Nový Hrádek. 
Správa -  schválený rozpočet výdajů jak na místní zastupitelé, tak na místní a státní správu byl 
dodržen. Finanční operace – zahrnují výdaje na bankovní poplatky komerční bance, dále příspěv-
ky DSO Orlické hory a Novoměstsko. 
 
Přehled kapitálových výdajů: 
Mateřská škola – nákup myčky na nádobí                                 56 114,-- Kč 
Základní škola – výměna oken a zateplená fasáda budovy   2 296 309,-- Kč 
Komunální služby – nákup  pozemků                                      290 260,-- Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------  
Celkem                                                                                   2 642 683,-- Kč 
 
Financování 
Splátky úvěru ze SFRB                                   -  165 193,77 Kč 
Hypotéční úvěr – splátky                                 - 161 548,15 Kč 
Dlouhodobý úvěr – splátky                              - 150 000,--  Kč 
Změna stavu fin. prostředků  na BÚ                + 162 969,38Kč 
Čerpání krátkodobého úvěru (debet)               + 815 776,96Kč 
Splátky krátkodobého úvěru (debet)                - 673 618,75 Kč  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem                                                             -  171 614,33 Kč 
 
 
Závěr 
Hospodaření obce Nový Hrádek za rok 2006 skončilo převahou příjmů nad výdaji v částce  
171 614,33  Kč proti rozpočtované částce  +378 120,-- Kč.  Čerpání běžných i kapitálových 
výdajů probíhalo dle rozpočtu. Rozpočet byl ovlivněn dotacemi, čerpáním FRB na opravy a 
modernizaci bytového fondu jak obcí, tak občany, realizacemi investičních akcí, soutěží Vesnice 
roku, darem Nadace ČEZ. 
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OBEC  NOVÝ  HRÁDEK   
Hospodaření obce v roce 2006   

Příjmy:          
Daň z příjmu ze závislé činnosti 1 104 274,75 Kč
Daň z příjmu fyzických osob  180 187,17 Kč
Zrušené daně,Odnětí půdy 365,70 Kč
Daň z příjmu fyz.osob z kap. výnosů                   63 452,91 Kč
Daň z příjmu právnických osob   1 173 165,94 Kč
Daň z přidané hodnoty                                     1 823 664,00 Kč
Poplatky za znečišťování ovzduší 8 900,00 Kč
Správní poplatky 26 190,00 Kč
Odvod z výtěžku provozování VHP                      21 499,00 Kč
Poplatky ze psů 14 125,00 Kč
Poplatek z rekreačního pobytu  49 840,00 Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství  790,00 Kč
Poplatek z ubytovací kapacity                              16 018,00 Kč
Poplatek za provozovaný VHP 20 000,00 Kč
Daň z nemovitosti  316 537,98 Kč
Celkem daňové příjmy                                                    4 819 010,45 Kč
Prodej pozemků 397 340,00 Kč
ČEZ,dar na investice ZŠ 650 000,00 Kč
Celkem kapitálové příjmy                                               1 047 340,00 Kč
Lesní hospodářství                                              491 538,50 Kč
Pronájem obchodu 24 000,00 Kč
Mateřská škola-nájemné,vratka dotace 43 446,43 Kč
Základní škola,vrácení dotace 2 324,79 Kč
Tělovýchova – za pronájem  LV,dary                 2 650,00 Kč
Kino, vstupné 22 093,00 Kč
Kulturní činnost 65 901,00 Kč
Frymburské ozvěny-prodej 2 128,00 Kč
Zdravotnictví, pronájem 4 800,00 Kč
FRB - příjem úroků od obyvatel 12 756,16 Kč
Bytové hospodářství, nájemné, služby,úroky 728 487,92 Kč
Pohřebnictví, pronájem hrobových míst  11 847,00 Kč
Komunální služby, územní rozvoj,nájemné 200,00 Kč
Komunální odpad, prodej popelnic, služby 163 217,00 Kč
Třídění odpadů-EKOKOM,sběr železa 120 912,50 Kč
Pojistné náhrady 119 370,00 Kč
Správa, příspěvky,nalezená hotovost              2 998,50 Kč
Příjmy z úroků a dividend                                      2 748,27 Kč
Splátky půjčených  prostředků od obyv. 187 961,93 Kč
Celkem nedaňové příjmy                                                2 009 381,00 Kč
Vlastní příjmy celkem                                           7 875 731,45 Kč
Převody z rozpočtových účtů (soc.fond)              210 873,00 Kč
Dotace ze SR na školství, správu  305 330,00 Kč
 POV na výměnu oken a fasádu ZŠ  inv.    299 945,00 Kč
KHK - dotace na hřiště 70 000,00 Kč
Dotace od obcí na školství 266 370,00 Kč
Dotace pro SDH  od KHK                10 780,00 Kč
Dotace na změnu č. 2 ÚP 10 948,00 Kč
Dotace od Úřadu práce Náchod,RK 307 340,00 Kč
Čerpání půjčky z FRB  80 300,00 Kč
Dotace na hypoteční úvěr  11 072,00 Kč
Investiční dotace od obcí-školství 170 000,00 Kč
Investiční dotace od kraje-školství,dar 100 000,00 Kč
Dotace na volby 2007  50 896,30 Kč
Celkem dotace                                                        1 893 854,30 Kč
Konsolidace příjmů -291 173,00 Kč
Úhrn příjmů                                                                     9 478 412,75 Kč

8 

 
OBEC  NOVÝ  HRÁDEK 

Hospodaření obce v roce 2006 
Výdaje:                                                                                  z  toho investice 
Lesní hospodářství                                                 129 550,75 Kč   
Obchod 24 000,00 Kč   
MK - opravy včetně zimní údržby  163 690,00 Kč 0,00 Kč 
Pitná voda- opravy 25 524,00 Kč   
ČOV k 18.b.j. 22 773,21 Kč 0,00 Kč 
Základní škola,příspěvek na provoz PO  805 500,00 Kč   
Základní škola, opravy a modernizace 2 479 593,74 Kč 2 296 309,00 Kč 
MŠ a ŠJ,příspěvek na provoz PO,investice 859 014,00 Kč 56 114,00 Kč 
Kino 153 445,55 Kč   
Knihovna   142 899,05 Kč   
Frymburské ozvěny 16 831,30 Kč   
Kulturní činnost ,pomníky v obci                                           114 196,30 Kč   
Zdravotnictví     42 833,14 Kč   
Komise pro obřady a slavnosti 23 138,50 Kč   
Výdaje na tělovýchovu,víceúčelové hřiště 183 440,00 Kč   
Příspěvek-HOSPIC, NONA 10 000,00 Kč   
Podpora bytové výstavby - půjčky občanům 143 000,00 Kč   
Bytové hospodářství                                         705 297,40 Kč   
Veřejné osvětlení                                                   115 482,24 Kč   
Pohřebnictví 9 555,59 Kč   
Územní plán - změny 21 420,00 Kč 0,00 Kč 
Komunální služby, výlep plakátů, pozemky 314 099,00 Kč 290 260,00 Kč 
Odpadové hospodářství -odvoz KO                                      182 176,80 Kč   
Třídění KO, sběr nebezpečného odpadu 134 339,20 Kč   
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň                    301 240,50 Kč   
Hasiči  93 760,25 Kč   
Zastupitelstvo obce         643 155,00 Kč   
Volby do PČR, ZO 50 896,30 Kč   
Správa, mzdy,odvody,opravy 1 173 832,06 Kč   
Pojištění majetku obce 38 693,00 Kč   
Finanční operace, peněžní ústavy 24 952,54 Kč   
Převody vlastním fondům obce SFRB,SF            291 173,00 Kč   
Věcný dar - nález peněžní hotovosti 220,00 Kč   
Dotace DSO Orlické hory,Novoměstsko 158 249,00 Kč   
Celkem výdaje                                                9 597 971,42 Kč 2 642 683,00 Kč 
Konsolidace výdajů -291 173,00 Kč   
Celkem výdaje po konsolidaci 9 306 798,42 Kč 2 642 683,00 Kč 
Rozdíl příjmů a výdajů 171 614,33 Kč   
Třída 8     
Úvěr SFRB - splátky -165 193,77 Kč   
Hypotéční úvěr - splátky -161 548,15 Kč   
Změna stavu fin.prostředků na BÚ                        162 969,38 Kč   
Čerpání krátkodobého úvěru -debet 815 776,96 Kč   
Splátky krátkodobého úvěru-debet -673 618,75 Kč   
Splátky dlouhodobého úvěru                              -150 000,00 Kč   
Financování třídy 8                                      -171 614,33 Kč   

 
 

V Novém Hrádku dne 14.05.2007 
Vypracovala: Marie Marková 
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25. ročník tradičního pochodu česko-polským příhraničím 

 
Jak to vlastně začalo? 
  

S myšlenkou založit místní pochod přišel v roce 1983 učitel na zdejší škole – Jiří 
Havrda. Jirka také vymyslel název pochodu a již tradiční vařené vajíčko na občerstvení. 
Dokázal nadchnout pro tento nápad partu lidí, která to dělá dodnes.  

Jsem také jeden z těch kdo stáli u zrodu „HRÁDOUSKÉ VAŘEČKY“. Byli jsme 
tehdy všichni „přistěhovalci“ a měli jsme obavy jak název „vařečka“ přijmou rodilí 
hrádováci – vařečkáři. Při sokolské schůzi ale p. Drašnar (náměstí) prohlásil, že je to 
pěkný název, ale ať se píše hovorově: „HRÁDOUSKÁ VAŘEČKA“, jak se na Hrádku 
říká. Tak to tedy začalo. 

 Při prvním ročníku jsme s napětím čekali kolik lidí přijde. A za 24 ročníků dosáhl 
celkový počet účastníků kuriózního čísla: 7 777. Také se vystřídalo mnoho pořadatelů, 
všem patří poděkování. 

Na letošním ročníku má velkou zásluhu Zdeněk Drašnar, který dokázal využít slí-
bené finance z EU ve prospěch všech organizací v obci. Poděkování patří také pracov-
níkům OU za administrativní práci, panu faráři za překládání textů do polštiny a hlavně 
Vám všem, kteří se „VAŘEČKY“ zúčastňujete. Vždyť pro Vás to děláme a děláme to 
rádi!  

Pavel Bohadlo 
 
Statistika 
 
25. ročníku se zúčastnilo 855 lidí z toho 268 dětí do 15-ti let 
Nový Hrádek  210 (86 dětí) 
Nové Město nad Metují 138 
Dobruška 80 
Náchod 64 
Hradec Králové 19 
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Ohnišov, Bohdašín 15 
Praha, Sněžné 11 
Mezilesí 10 
Bačetín, Slavoňov, Velké Poříčí, Skršice 9 
Trutnov, Olešnice v Orl., Šonov 8 
Žireč, Rychnov nad Kněž., Broumov 7 
Hronov, Opočno, Jaroměř, Police nad Met., Skuhrov 6 
Jeníkovice, Jílovice, České Meziříčí, Jestřebí, Třebechovice, Kostelec nad Orl. 5 
Česká Čermná, Česká Skalice, Blažkov, Nymburk, Vanovka, Červený Kostelec,  
Týniště nad Orl., Vrchoviny, Bohuslavice 4 
Olešnice u Č. Koste., Dvůr Králové, Vysoké Mýto, Lhotky, Jizbice, Bílý Újezd, Vojice 3 
Nahořany-Lhota, Dobré, Hroška, Borová, Olomouc, Kněžice, Kounov, Zdelov 2 
Černčice, Dolní Radechová, Lanškroun, Rohenice, Výrava, Semanova Lhota, Dašice, 1  
Poděbrady, Lázně Bohdaneč, Kutná Hora, Přibyslav, Libchyně, Jilemnice, Solnice, Kamenice, 
Jablonné nad Orl., Havlíčkův Brod, Verneřovice, Meziměstí, Podbřeží, Pardubice, Častolovice 
 
ZAHRANIČNÍ   ÚČASTNÍCI: Polsko  40 
    Malaysia  3 
    Stockholm 3 
 
ÚČASTNÍCI BYLI Z 80-TI RŮZNÝCH MÍST. 
 
NEJSTARŠÍ ÚČASTNÍK: Marie Vítová (1928) Nové Město nad Met. 
 
RODINNÉ KOLEKTIVY: 47 přihlášených 
Vylosovaní:  Siegelovi  Nový Hrádek 
   Haváčkovi Nový Hrádek 
   Knoulichovi Nový Hrádek 
   Rydlovi  Nové Město nad Met. 
   Zamastilovi České Meziříčí 
 
VELKÁ VAŘEČKA: Hasiči – Nový Hrádek 
   DOGY –Gymnasium Dobruška 
   SKI – Skuhrov 
   Rychlíci – Nové Město nad Metují 
   Háďata – ZŠ Nový Hrádek 
   Vikingové 
   Poláci 

 
 
15. května 2007 přišel na Úřad městyse Nový Hrádek děkovný mail v tomto znění: 
 
V sobotu jsme se s vnučkou rozjely autobusem z Náchoda a ten byl plný nadšenců 
„Hrádouské vařečky“, takže nebyl problém s tím, kde vystoupit. Pokud se týká vlastní 
akce, není co dodat, bylo to celé prostě perfektní. Je vidět, že pořadatelé to dělají 
s láskou. Při startu, při kontrole v Mezilesí i v cíli jsme se setkaly jen se samými milými 
lidmi.  

       Vlasta Pácaltová, Náchod 
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Volejbalový turnaj u příležitosti Hrádouské vařečky  
 
 Turnaj inicioval Úřad městyse Nový Hrádek ve spolupráci s p. Zdeňkem Drašna-
rem a zorganizovala místní jednota Sokola. Jednalo se o doplňkovou akci k pochodu 
Hrádouská vařečka, na kterou náš městys získal nezanedbatelnou finanční dotaci. 
 
 Turnaje se zúčastnily dva týmy z Polska a tři novohrádecké. Je s podivem, že jsme 
byli schopni postavit tři smíšená družstva (v družstvu musí být minimálně 2 ženy). Dá 
se říci, že do turnaje zasáhli všichni „provozuschopní“ současní i bývalí volejbalisté a i 
díky nim se nakonec jednalo o velmi vydařenou akci. Nyní tedy k našim sestavám: 
 
CZ2 (mladí) – Jana Drašnarová, Marie Pětová, Lucia Hrnčířová, Lukáš Martínek (ka-
pitán), Milan Vdoviak, Pepa Balcar a Kuba Chrenko 
CZ3 (starci) – Šárka Šteflová, Zuzana Holá, Vláďa Suchánek (kapitán), Ondra Chren-
ko, Jirka Bek, Michal Pop, Jeryn Holý, Luboš Novotný 
CZ4 (středa) – Jarka Drašnarová, Hana Hlaváčková, Petr Bohadlo (kapitán), Miloš 
Langr, Jirka Hlaváček, Tomáš Hrnčíř 
 
Turnaj doplnila polská družstva PL1 (No. 1) a PL5 (The Best). 
 
 Jak je vidět, družstvo starců z důvodu vylepšení věkového průměru angažovalo 
posily Šárku a Ondru. Vzhledem k tomu, že polské týmy se skládaly převážně z mla-
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dých hráček okolo 15 let, doplněných pár dospělými a chlapci stejného věku, bylo 
pravděpodobné, že o vítězi se rozhodne mezi našimi družstvy. 
 Původně bylo plánováno, že budeme hrát na kurtech před a uvnitř sokolovny. 
Vzhledem k popolední průtrži mračen ale nebyl venkovní kurt ke hraní způsobilý, proto 
jsme byli nuceni odehrát všech 10 zápasů uvnitř. Z toho důvodu musela být utkání 
zkrácena na 2 vítězné sety do 15 bodů, případný 3. set pak do 10 bodů. 

 
 Už na začátku bylo zřejmé, že družstvo PL5 bude nejslabší a opravdu prohrálo 
všechna svá utkání. Velmi sympaticky vystupovalo družstvo CZ4, sehrálo vyrovnané 
zápasy se všemi soupeři přestože většina jejich hráčů nemá žádné zkušenosti z podob-
ných turnajů. V CZ3 se po čtyřech letech sešla v utkání s CZ2 mužská část bývalé zá-
kladní sestavy Nového Hrádku, se kterou jsme v minulosti objížděli turnaje, tedy Jirka, 
Vláďa, Luboš a Jeryn. Přestože první tři už nehrají ani netrénují, díky zkušenostem 
dokázali sehrát nejkvalitnější a nejvyrovnanější zápas turnaje proti většině současné 
sestavy, tedy Lukášovi, Milanovi a Kubovi. Ve třetím setu byli CZ3 za stavu 4:7 tři 
míče od prohry, v koncovce ale přece jen rozhodla jejich větší razance a herní jistota 
podložená pravidelným tréninkem. 
 Mezi CZ2 na celkově prvním a CZ3 na třetím místě se vklínilo družstvo PL1, které 
založilo svoji hru na systému „vše na kapitána“ (zřejmě trenéra), který byl nejlepším 
hráčem turnaje. Obě polská družstva se vyznačovala velkou pracovitostí i když vzhle-
dem k výškové převaze soupeřů bylo odkázáno na precizní práci v poli a víceméně 
čekání na chybu soupeře. Druhé místo pro PL1 bylo určitě nad očekávání, když v zápa-
se o druhé místo dokázalo zvítězit nad pozměněnou sestavou CZ3. Čtvrté místo vybo-
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jovalo CZ4 poté, co s přehledem porazilo PL5 a velmi potrápilo vítěze turnaje CZ2, ve 
kterém dokázalo dovést vzájemné utkání až do třetího setu. 
 
 Turnaj se vyznačoval bouřlivou atmosférou zejména zásluhou vzájemného po-
vzbuzování polských družstev. Vzhledem k nedostatku místa uvnitř sokolovny nemohlo 
bohužel sledovat zápasy mnoho diváků i když pro ně byla vyhrazena část jeviště. Proto 
velká škoda, že se kvůli nepřízni počasí nemohlo hrát také venku. 
 Všechny zápasy proběhly v přátelském duchu, k čemuž přispělo i výborně zvládnu-
té pohoštění opékaným seletem týmem pod vedením Radouše Lanty a Honzy Říhy. 
Ostatní zázemí pak převážně vytvářeli pořadatelé z řad volejbalistů za výrazného při-
spění Lidmily Martinkové a Markéty Vaňkové. 
 Kolem osmé hodiny večerní proběhlo vyhlašování vítězů, kdy starosta obce pan 
Vladimír Říha předal prvnímu a oběma polským družstvům poháry a všem pak upo-
mínkové diplomy. 

Ing. Jeroným Holý (Jeryn) 
 

 

 

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

tvím Euroregionu Glacensis.“ 
  

 
 
 
Odpady, odpady a zase odpady 
 

Vím, že se stále opakujeme, ale opakování je matka moudrosti. Téma třídění odpadů je stále 
velice aktuální. Jak všichni jistě víte, získali jsme titul „Čistá obec“ v soutěži  Královéhradeckého 
kraje v třídění odpadů za rok 2006. V letošním roce bychom se rádi opět do této soutěže zapojili. 
Proto Vás prosíme, nepolevujte ve svém úsilí a dál poctivě třiďte odpad. 

Rádi bychom opět uspěli, protože ocenění posílí obecní rozpočet a nové kontejnery umožní 
lepší třídění odpadů. Máme  velkou rezervu - netřídíme sklo na barevné a bílé. Rádi bychom ještě 
tento nedostatek co nejdříve odstranili. Až se mezi kontejnery na sklo objeví bílý zvon, znamená 
to jediné – sem patří pouze bílé sklo. Pokud se nám podaří třídit ještě tuto komoditu, bude to jistě 
veliký úspěch nejen pro soutěž, ale i finanční odměna od společnosti EKO-KOM bude vyšší o 
bonusy za  dvousložkové třídění skla.  

Bohužel situace není tak růžová, jak se zdá. Po každém víkendu je okolo kontejnerů veliký 
nepořádek. V kontejnerech na plast jsou odpady, které tam v žádném případě nepatří – prošívaná 
deka, domovní odpad, slupky z brambor a jablek apod.V kontejneru na železo se objeví vše, na 
co jen pomyslíte. Netroufáme si tvrdit, že je to zásluha pouze chatařů a chalupářů. Jistě bychom 
se divili, kdo z našich spoluobčanů se na tomto nepořádku také podílí. Pokud nemáte popelnici, 
přijďte si zakoupit pytel na netříděný odpad, který Vám svozová firma odveze. Jistě brzy dozraje 
čas a ti z Vás, kteří si celý rok nezakoupí žádnou známku na odvoz odpadů budou vyzváni, aby 
doložili, jakým způsobem likvidují odpad ze své domácnosti. Nelze totiž beze zbytku odpad 
vytřídit. V každé domácnosti se najdou věci, které se prostě vytřídit nedají. V současné době je 
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již zajištěn víkendový  dozor u  kontejnerů . Jistě se dozvíme, zda mají nepořádek na svědomí 
opravdu pouze chalupáři, kteří v neděli navečer opouštějí svá sídla. Obracíme se na všechny 
občany, nebuďte lhostejní ke svému okolí. Všímejte si, kdo odkládá odpad tam, kam nepatří. 
Upozorněte dotyčné, že dělají něco, co se v naší obci nedělá. Likvidaci tohoto odpadu zaplatíme 
my všichni – tedy i Vy.  Je tedy i ve vašem zájmu, aby si za své odpady zaplatil každý sám. 

Často se stává, že někteří vlastníci rekreačních objektů tyto pronajmou nebo zapůjčí.I přesto 
jsou povinni zajistit likvidaci odpadů ze své nemovitosti způsobem, jaký ukládá vyhláška .  O 
způsobu likvidace a třídění odpadů by měli poučit i své nájemníky. 
Co a jak se v naší obci třídí: 
do žlutých kontejnerů patří tzv. směsný plast (kelímky,nádobky od saponátů apod.)  
do zelených kontejnerů s nálepkou sklo – patří skleněné věci (nepatří sem keramika, autosklo 
ani sklo drátěné) 
do bílých kontejnerů – patří pouze bílé sklo (ne však sklo tabulové) 
velký kontejner je vyhrazen pouze na kovový odpad    
do modrých pytlů – sešlápnuté PET lahve 
do oranžových pytlů –  nápojové kartony (vypláchnuté krabice od mléka, džusů apod.)  
svázaný papír můžete odložit ke kinu 

Modré a oranžové pytle obdržíte zdarma na úřadu městyse kdykoliv o ně požádáte. Naplně-
né je můžete přinést také kdykoliv – buď ke kinu nebo na úřad. Pověření pracovníci pytle odne-
sou na vyhrazené místo. Také svázaný papír noste i v malém množství průběžně. Odložte jej u 
kina nebo také u nás na úřadě. Čím více budete třídit, tím méně odpadu budete odkládat do po-
pelnice a tak ušetříte. Pokud máte odpad, se kterým si nevíte rady, přijďte se zeptat na úřad 
městyse a jistě váš problém společně vyřešíme. 

Na závěr bychom chtěli  opět poděkovat všem, kteří tříděním odpadů přispívají k lepšímu 
životnímu prostředí a k získání finančních prostředků za vytříděný odpad . 

 
Za úřad městyse zpracovala: Špreňarová Květoslava  

 
Vzpomínání nad fotografií 
 

Když měla maminka rodit, pobývala u své maminky Anežky Bekové na sněžen-
ských Končinách. Nejdříve spatřila světlo světa Růžena (1906), pak Petr (1909), dále 
Hedvika (1911), Marie a Anežka (1913), to byla dvojčata, následoval syn Adolf (1915), 
Jaroslav (1919), Rudolf (1922), toho ve 12 letech usmrtil záškrt, František (1924), Jiří 
(1926), to jsem já, Miroslav (1928), Květoslava (1930) a poslední byl Vít (1934) , toho 
ve 37 letech ranila mrtvice. Víta si chtěli adoptovat Bartoňovi, ale maminka ho nene-
chala. Dcera se Vítovi narodila jako pohrobek. 

Všech 13 dětí bylo dost dlouho pohromadě. Postupně začaly odcházet do učení ne-
bo pracovat. 

Růžena sloužila u sedláka, vzala si truhláře a potom dělala s ním. Žila ve Lhotě u 
Nahořan a později ve Vižňově. Petr byl čalouník a žil ve Stárkově. Hedvika byla tka-
dlena u Hejzlarů a Smrčků a žila u babičky Bekové na sněženských Končinách. Marie 
byla přadlena v Náchodě, kde později také žila. Anežka byla poštovní doručovatelka na 
poště v Meziměstí a v Ruprechticích. Adolf se vyučil řezníkem a po totálním nasazení 
do Německa se usadil v Hamburku, kde se oženil a  otevřel si živnost. 20 let tady nebyl. 
Když přijel, pozval i nás do Hamburku. František byl tesař, později nádražák a žil ve 
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Vižňově. Jaroslav žil ve Velvarech a ve Stříbře. S tím jsme se nestýkali, půjčoval si 
stále od maminky peníze, byla to trochu černá ovce. Já, Jiří, jsem byl od malička 
v zemědělství. Rodnou chalupu čp. 28 jsem nikdy neopustil a tady i skončím. Krátce 
před důchodem jsem pracoval v Deteše u Sněženského mostu. Tam se mi líbilo nejvíce, 
vařil jsem tam, nakupoval. Po úraze mě všichni z Detechy přišli navštívit. Odtud jsem 
také odešel do plného důchodu. Mirek pracoval také v Deteše a bydlel nedaleko na 
Dlouhém. Květoslava žije v Hradci Králové, postavili si doma na Dlouhém chalupu. Ze 
všech dětí už jsme jen dva. 
 

 
Na fotografii je Jiří Klamta  se sestrou Hedvikou 

 
Do JZD se nám nechtělo. Družstvo se založilo až v roce 1958. Šli jsme tam ze soli-

darity k sousedům Marvánovým, Bekovým a Cejnarovým ze Sněžného. Oni po splnění 
dodávek neměli na živobytí. Dodávky byly nesmyslné. Živily je hlavně brambory, ale 
vše museli odvádět. Já , Smrčkovi a Faltovi bychom do družstva nemuseli, zvládali 
jsme to. Nikdo nebyl komunista, tatínek byl člen lidové strany. 16 let jsem byl předse-
dou JZD Dlouhé. Bylo to malinké družstvo, mělo 11 členů. Slepičárna nad námi se 
stavěla v r. 58 a chlév v roce 59. Těžko bylo ze začátku v JZD – výplaty ani ne 100 Kč 
měsíčně po 2 roky. Bylo 24 krav a 12 kusů jaloviny, 2 koně, slepice byly jen 2 roky, 
potom se tam skladovalo obilí. Potom nás chtěli získat do státního statku, Polák sem 
pořád chodil. Nejdřív nás přitom do statku na Dlouhém nechtěli, že nebudou lítat heli-
koptérou. Do statku jsme nešli, nemohl jsem se dívat na to, jak statek hospodaří. Nej-
těžší pro mě bylo přesvědčování, abychom šli do toho státního statku. Na to vzpomí-
nám nerad. V roce 1974 družstvo Dlouhé zaniklo, neodebírali dobytek ani jiné produk-
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ty, členové zbyli pouze 3, z toho 2 důchodci. Zase jsme do statku Dlouhé nechtěli, tak 
to dostalo JZD Bohuslavice. Pásl jsem pro ně v letech 1974 – 1980 80 kusů jalovic. 
Potom jsem měl jít dělat na pilu do Slavětína. Bylo mi přes 50 let a měl jsem částečný 
důchod. Skončil jsem proto v Deteše. Nejlepší období, jak jsem již řekl, byly ty 3 roky 
v Deteše. Měl jsem stále ještě 3 kusy dobytka. V zemědělství byla dřina, dřina a zas jen 
dřina. K tomu všemu jsem měl i tu domácnost. Pro 10 až 15 návštěvníků jsem dokázal 
uvařit. Okoukal jsem to doma a na vojně jsem dělal kuchaře. 

Teď žiji spokojeně, na „slepičárnu“, kterou jsem dostal v restituci za odebraný 
dobytek, jezdí můj prasynovec Martin (pravnuk sestry Růženy). Nechal jsem mu ji, a 
on ji přestavěl na trvalé bydlení s čp. 29. Je vždy po ruce, když je potřeba. Na návštěvu 
přijde i Jirka Boš, který žije v chalupě sám. Já rád vařím, vařím a peču stále a rád hosty 
pohostím. Stále sem někdo jezdí, mám 18 synovců a neteří, a ti mají dále své děti... 

Nejdůležitější je pro mne soběstačné hospodářství, aby bylo z čeho žít. Tak to bylo 
vždycky. Vymohl jsem si, co jsem chtěl. Někdy si myslím, že jsem byl krutý až moc, 
ženské se v družstvu nadřely, ale já s nimi. Každých 10 dní se musela mýt v kravíně 
okna, bojlery – vše muselo být čisté.  

Teď mám krávu, kozu a 15 slepic. Nejlepšími kamarády jsou pejsek Puňta – už sta-
rý dědek a kočička. 

 
Podle vyprávění pana Jiřího Klamty (1926) zapsala 

Anna Marková, kronikářka 
 
Pan Jiří Klamta, bytem Dlouhé 28, se v červnu 2007  plný životní síly, optimismu a lásky k lidem 
dožívá 81 let. 

 
Znovuzrození kina na Novém Hrádku? 
 

Ke dni 31.12.2006 ukončili svoji dlouholetou práci v kině manželé Martinkovi. Po 
celá léta se snažili udržet provoz kina. Nejednou se stalo, že přišlo málo diváků a ne-
promítalo se. 

Za celá ta léta práce, pro vyplnění volného času spoluobčanů, jim patří poděkování 
nás všech. Výběr filmů byl v posledních letech omezen zastaralou technikou snímání 
zvuku. Pro promítání novějších filmů se musely promítací přístroje dovybavit sníma-
čem tzv. „azurové stopy“. Tento snímač byl nainstalován v lednu 2007. 

Od ledna 2007 se o provoz  kina a programování filmů stará pan Milan Chára. Do 
této činnosti je tak zapálen, že se mu daří naprogramovat poslední filmové novinky 
v rekordně krátkém čase od jejich premiéry. Některé filmy u nás byly uvedeny ještě 
dříve než v kinech městských. To se samozřejmě projevilo i na celkové návštěvnosti. Je 
jen dobře, že si cestu do kina našly také děti. Snahou Milana je, aby filmy zaujaly nejen 
dospělého diváka, ale měly co říci i těm mladším. Nové kreslené filmy se setkaly 
s velkým úspěchem i u dospělejší  populace. Změna promítacího dne měla také jistě 
příznivý dopad na návštěvnost, neboť návaznost autobusového spoje směr Náchod  je  
diváky z Borové a České Čermné hojně využíván. Milan sleduje veškeré filmové no-
vinky nejen v tisku, ale využívá i internet v knihovně. Filmy má nasmlouvané i tři mě-
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síce předem. Snaží se naslouchat mládeži a  získávat filmy, které by ji  přilákaly do sálu 
kina. Propagaci jednotlivých titulů věnuje maximum svého času. Nelze si přát nic jiné-
ho, než aby zájem diváků neopadl a provoz kina na Novém Hrádku zůstal zachován i 
nadále. Milane, jen tak dál ! 

 
Za Úřad městyse Nový Hrádek zpracovala: Špreňarová Květoslava 

 
 

Dnes hrajeme právě pro Vás… 
 

Mým prvním filmem, který si pamatuji, byla Sněhurka od Disneye. Naprosto mi 
prostředí ztemnělého sálu a příběh, který se odvíjí na stříbrném plátně, učaroval. A tak 
šel čas a tím rostla má láska k filmům. 

Když jsem dostal možnost pracovat jako vedoucí kina, splnil se mi tím jeden 
z mých snů. Samozřejmě mě dál lákají příběhy, které se před vámi odvíjejí, ale také 
sleduji reakce lidí – tedy vás diváků, a pokud se bavíte nebo jste napnuti, dojati apod. 
(podle druhu filmu), jsem rád.  

Myslím, že málokdo si dovede představit, co se děje do té doby, než si na plakátě 
přečtete např.: Dnes hrajeme: Piráti z Karibiku nebo Vratné lahve apod. Třeba si řekne-
te: dostane nabídku a vybere si – ale to je pravda jen zčásti. Jsme malé kino a tak na 
filmové novinky v premiéře nemáme nárok. Nabídku sice dostanu, ale až film pustí 
velká kina. Takže co zbývá? Sledovat dostupná média, která vás upozorní, co se natáčí 
a kdy pravděpodobně půjde ten který film do kin. Pak musíte zjistit, která filmová spo-
lečnost v ČR film bude distribuovat, což zrovna není jednoduché, a pak se pokusit za-
jistit film co nejdříve pro naše kino. S tím je spojena i změna promítacího dne. Dříve to 
byly soboty, ale ty jsou z mnoha důvodů nevhodné. Tak třeba film bychom na sobotu 
dostali až tak 4 – 5 měsíců po premiéře. Soboty – to bývají většinou nějaké akce (plesy, 
zábavy, různá rodinná setkání, ale i program TV). Při promítání v týdnu je větší do-
stupnost návštěvníků z okolí – Borová, Česká Čermná atd. Film a jeho začátek i konec 
je vázán na autobusový spoj směr Náchod. 

Pro zajímavost – film Vratné lahve, který byl vámi diváky tak vřele přijat a navští-
ven, měl českou premiéru 8. března 2007. Naše kino jej hrálo 3. května 2007 a navštívi-
lo jej 205 diváků, což je obrovský úspěch, ze kterého mám velkou radost. A vidíte – 
toto je také otázka návštěvnosti. Je to rovnice, která je naprosto jednouchá. Pokud bu-
dou návštěvníci, je možnost zajistit více filmů. Na zadních stranách Frymburských 
ozvěn je letní program, který považuji na naše možnosti za exkluzivní. Je tam spousta 
novinek, ale i opakování dvou úspěšných filmů. Je to díky tomu, že do našeho kina 
chodíte. 

Věřte, že až budete číst tyto řádky, budu už připravovat program na konec roku 
2007. Při každém představení se budu těšit na vaše reakce, názory, ale budu vděčný i za 
upozornění, jaký film byste rádi v našem kině viděli. A také si buďte jisti, že každé 
představení, které si vyberete, hrajeme právě pro Vás! 

Těším se s Vámi na shledanou při některém představení našeho kina. 
Milan Chára 
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Báseň věnovaná rodným říčkám, potůčkům a studánkám, jež nám 
v Orlických horách osvěžovaly naše těla, posilovaly naši mysli a ducha. 

 
Rodným krajem hučí říčka, té jsem srdce svoje dal, 

tady jsem byl vždy tak šťastný, tu říčku jsem miloval! 
Průzračná ty naše říčko, dál si zpívej do noci! 

Kdo sem jednou k tobě přijde, tomu není pomoci! 
Mraky plynou nad krajinou, ztrácejí se v červáncích. 

Kdo tu bude, říčko moje, jednou u tě tábořit, 
když už osud nedovolí na tvém břehu dále žít ? 

Naposled já k tobě přijdu, poslechnout si píseň tvou 
a pak, říčko naše milá, už nikdy na shledanou! 

 
Mirek Fiala  

   

 
 
Procházka Novým Hrádkem 

...Čtení na pokračování... 
Postavy a postavičky 

 
Při mém příchodu do Nového Hrádku jsem velmi oceňovala vztah lidí k tomuto 

městečku. Vůbec neexistovalo, aby šel někdo do „rynku“ a nepřevlékl se a zůstal v 
pracovním. Hospodyňky si vzaly svátečnější zástěru a muži lepší sako. V neděli dopo-
ledne bylo na náměstí horko. Pánové ve svátečním čekali na ženy, až půjdou z kostela a 
pak si zašli na „žejdlík“ před obědem. Ženy spěchaly převléci se a dodělat oběd. Někdo 
zůstával na náměstí a zašel si na oběd do některé ze dvou restaurací. Rozdíl mezi vět-
ším městem a venkovským městečkem se úplně stíral v letních měsících, to tu bylo 
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hodně letních hostů svátečně ustrojených i ve všední den. Hrádek měl několik osob 
pěkně oblečených celoročně, mimo školských pracovníků, úředníků a doktorů to byla 
třeba paní Hrůšová, tu člověk neviděl jinak, než v pěkných šatech, punčoškách a stře-
víčcích. Vždycky jsem se divila, že se neušpiní, nebo že jí v zimě ke kožichu není 
v tom obutí zima. Byl to její standard a kouření ve špičce. Měla jich několik, ale nejvíce 
jí chutnalo z třešňovky. 

Mimo lidí svátečních měl Hrádek i obyvatele všedních dnů. Píši to proto, abyste si 
na ně vzpomněli se mnou.  

„Frantina“, občanským jménem Františka Dynterová. Statečná, udřená, život jí ne-
dopřál ničeho pěkného, jen to hrozné, toho jí nadělil vrchovatě. Snad jako dítě do školy 
jí spolužáci udeřili aktovkou do obličeje a ona dostala „kostižer“, to byla tuberkulóza 
kostí. Zůstal jí obličej bez nosu, dásní, části lícních kostí, měla obličej jako kráter. Co 
asi zkusila od lidí, dětí, pořád jen ústrky a žádné zastání. Živila se jak uměla, prodávala 
lidem koření, vylupovala a sušila semena lesních stromů a hlavně dělala podřadné práce 
v hostinci u Tošovských. Bylo to těžké živobytí. Ani postěžovat si nemohla, protože jí 
skoro nikdo nerozuměl. Žila vedle nás tiše a také tak tiše a nenápadně odešla. 

„Toníček“ – pan Antonín Černý, zdědil po rodičích hospodářství, ale on sám nebyl 
schopen samostatně hospodařit. Miloval koně a tak byl skoro pořád u pana Josefa Ště-
pána povozníka. V teplých dnech jsme jej mohli vidět u Štěpánů na schodech a čekat, 
až se někam pojede, kdy on mohl pomáhat zapřahat koně. Nejšťastnější byl, když dostal 
otěže a mohl „kočírovat“. To seděl na kozlíku jako král a usmíval se jako sluníčko. Měl 
štěstí, že se jej Štěpánovi ujali, mohl se mít hůře. 

„Bylinkář“ pan Dusil, původně pekař u paní Klimešové. Celé léto jej bylo vidět s 
nůšemi nebo „berdama“ bylin. Měl jich vždycky celý velký náklad na zádech a ještě 
otep v náruči. Doma neměl kam šlápnout, všude se sušily bylinky. Usušené je odesílal 
v papírových pytlích do některého z farmakologických závodů k dalšímu zpracování. 
Za léto jich odeslal několik centů. Bylo za to jen pár korun, ale on věděl, jak jsou byliny 
potřebné, tak té práce nelitoval. Díky jemu měla řada lidí svůj lék. 

„Svědíček“ pan Josef Svědík, vyučený strojník z Lužan. Poznala jsem jej 
v zotavovně na Dlouhém, kde pracoval přes zimu jako topič. Byla to známá postavička 
v té době, zarostlý jako Krakonoš a na motocyklu. Byl to hodný člověk, dříve vážený 
občan a šikovný strojník. Přivydělával si pašováním, za války jej Němci chytili a 
podrobili mučení. Pak už to nebyl on, asi se mu „pohnulo“ v hlavě. Měl rád svou kočku 
a psa Zorku. Když mu dal kuchař jídlo, tak nejdříve nechal nažrat zvířata a co zbylo, 
dojedl sám. Dva své domy nechal spadnout, nakonec bydlel v bunkru. Měl tam kamna, 
do kterých přikládal tak, že tam dal celý strom a ten jak ohoříval, tak jej přistrkoval. 
Měl jej prostrčený střílnou až zvenku. Hygienu moc nepěstoval, ale jednou začas si 
koupil to nejdražší a nejvoňavější toaletní mýdlo, když odjeli rekreanti, tak se odstěho-
val do některé z koupelen a tam vydržel se mýt a prát prádlo půl dne. Chudinky pokoj-
ské nevěděly, kterým rozpouštědlem uvést koupelnu do původního stavu. Svědík pak 
sušil prádlo na kotli nebo na teplém popelu vyhrnutém z kotle. Žádné nabídky pomoci 
nebo aspoň dobré rady nebral v úvahu. Jeho rčení bylo: „každá holka – husa hloupá“. 
No, byl to holt Svědíček... 

Jana Šotolová 
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Vzpomínka 
 

V poslední době nás opustily dvě významné členky. Nejdříve paní MUDr. Marcela 
Chrenková, primářka rentgenologického oddělení nemocnice v Opočně a v poslední 
době paní Eliška Lejpová, dlouholetá poštmistrová v Novém Hrádku. Obě dle svých 
profesí přinesly užitek naší organizaci a celé veřejnosti. Paní doktorka ve svém mládí, 
výborném vzdělání a odborných znalostech a zkušenostech působila jako lektorka ně-
kolika velmi erudovaných přednášek, kde získala velké sympatie hrádovské veřejnosti. 
Věříme, že nebýt jejího předčasného odchodu, těšili bychom se ještě mnohokrát z jejího 
vlídného nabádání, jak chránit své zdraví. 

Paní Lejpová vykonávala funkci pokladníka organizace více jak 30 let. Vždycky 
k prospěchu a spokojenosti organizace. Myslíme si, že bude těžké tuto zkušenou eko-
nomku nahradit. 

Výbor MSČČK 
 
 

www.novy-hradek.cz – slovo webmastera 
Letos jsem maturitní zkouškou ukončil studium Střední průmyslové školy elektro-

technické v Dobrušce a po prázdninách budu pokračovat na Fakultě informačních tech-
nologií Vysokého učení technického v Brně. Byl jsem osloven zastupiteli městyse a 
stránky jsem převzal 1. dubna tohoto roku. Graficky považuji stránky za povedené, 
většina vystavených informací však byla neaktuální. Proto bych v první řadě chtěl zvý-
šit informační a užitnou hodnotu stránek čerstvými a zajímavými příspěvky. To ale není 
práce pouze pro webmastera, ten totiž nemůže zachytit všechny připravované akce bez 
spolupráce s jejich pořadateli. Naopak je nutné zajistit, aby se na tvorbě obsahu stránek 
podíleli všichni, kteří mohou informacemi o aktuálním dění v Novém Hrádku přispět. 
Proto vyzývám všechny, kdo mají zájem o rozvoj internetové prezentace městyse, aby 
své náměty, připomínky nebo i příspěvky nebo fotografie k vystavení zasílali na e-
mailovou adresu webmaster@novy-hradek.cz.  

 
Těším se na spolupráci a Vaše ohlasy. 

Milan Holinka, webmaster 
 
 

Omluva redakce 
 
Do minulého čísla se již z kapacitních a časových důvodů nevešel příspěvek 
Josefa Svatoně s názvem Zamyšlení – víkend plný zábavy ……. Článek si 
můžete přečíst na internetové adrese www.novy-hradek.cz/kultura.php. 

Redakce 
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TJ Sokol Nový Hrádek hledá správce sokolovny. Byt v sokolovně 
bude volný pravděpodobně koncem roku 2007. Bydlení není příliš 
vhodné pro mladé rodiny s dětmi (v budově se konají taneční zábavy 
a plesy, sportuje se do 22 hodin). Informace J. Holý tel. 736 159 010. 

 
 

Společenská kronika 
duben - červen 2007 

 
Naši nejstarší občané oslavili narozeniny: 

 
Štěpán Cyril A. Kopeckého 145 77 let 
Grim Antonín Bukovecká 202 72 let 
Hánl Bohuslav Náchodská 54 72 let 
Červená Helena A. Kopeckého 45 74 let 
Říhová Marie Hradní 96 86 let 
Dušánek Zbyněk Hradní 29 70 let 
Balcarová Blažena Mikulášův kopec 268 78 let 
Červený Jiří A. Kopeckého 45 81 let 
Novotný Karel Rokolská 257 73 let 
Světlíková Maruše Hradní 97 81 let 
Fáberová Jaroslava Rzy 14 84 let 
Drašnar Josef Náměstí 5 81 let 
Šmída Jaroslav Hradní 92 84 let 
Hlaváčková Marie Náměstí 7 73 let 
Tluka Zdeněk Hradní 287 76 let 
Ptáčková Miloslava Doly 172 91 let 
Vondřejcová Vlasta Náchodská 138 74 let 
Kopecká Božena A. Kopeckého 143 89 let 
Sychrovská Miloslava Náměstí 234 76 let 
Klamta Jiří Dlouhé 28 81 let 
Novotná Božena Doly 174 73 let 
Zeunerová Anna Dlouhé 21 77 let 
Hlaváček Ferdinand Náměstí 7 83 let 
Drašnar Zdeněk Rokolská 269 77 let 
Pohl Josef Náchodská 306 73 let 

 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, dostatek životního elánu a optimismu 

a ještě hodně spokojených a šťastných let v naší obci. 
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Noví občánci:  
 
Karolína Šafránková 
Štěpán Hrubý 
Lucie Tölgová 
Martin Přibyl 
 
Šťastným rodičům blahopřejeme. 

Zemřeli:  
 
Eliška Lejpová 
František Kubeček 
Marie Přibylová  
 

Vzpomínáme...

 

 
 

NEŽ SE ROZJEDEME NA PRÁZDNINY 
ANEB NA NOVÉM HRÁDKU ČERVEN PATŘÍ DĚTEM 

MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK SPOLEČNĚ S T.J. SOKOL, SBOREM DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ, FARNÍM ÚŘADEM, MATEŘSKOU A ZÁKLADNÍ ŠKOLOU VÁS MILÉ 

DĚTI, ALE I VAŠE RODIČE SRDEČNĚ ZVOU NA NÁSLEDUJÍCÍ AKCE: 
 

 FRYMBULÍNSKÁ NOC V MATEŘSKÉ ŠKOLE   
ČTVRTEK 21.6. – PÁTEK 22.6. 2007  MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Prožít noc s kamarády mimo domov a pátrat přitom po skřítku Frymbulínovi se hned 
tak někomu nepoštěstí. 

 JAK PROBUDIT FRYMBULÍNY 
Poslední týden školního roku v mateřské škole vyvrcholí celoroční program Po stopách 
Frymbulínů. Po splnění zadaných úkolů obdrží děti Frymbulínský pamětní list. 

• ŠKOLNÍ AKADEMIE 
 Úterý 26.6.2007 v 15.30 hod. kino Nový Hrádek (veřejná generální zkouška v 10.00 

hod.). Všemi dlouho očekávaná akce. Copak si pro nás ti naši rošťáci letos nachystali? 
Velké množství scének a písniček v podání žáků MŠ a ZŠ. 

• STAROČESKÝ JARMARK 
 Neděle 1.7.2007 po celý den, náměstí Nový Hrádek 
 Přijďte se podívat a také si vyzkoušet, jak pracovali dřívější řemeslníci. Ve stáncích 

nakoupíte dřevěné hračky od řezbáře, zboží od hrnčíře, perníková srdce od perníkářky a 
mnoho dalších výrobků. 

  
Na nákup Vandrovních knížek pro děti ZŠ a MŠ, které dostaly ke dni dětí, při-
spěla Nadace Zneňky Horníkové částkou 9000,- Kč, za což jí patří poděkování.  
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Stavební parcely budou! 
 

Na základě Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků parcelní číslo 820/8, 820/11, 
820/15 a 820/16 mezi Pozemkovým fondem České republiky a Městysem Nový Hrádek 
ze dne 25.4.2007 získal městys 11112 m2 pozemků (nad „stadionem“) určených k za-
stavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou k bydlení či k realizaci zeleně.  
 
 

 
 

 
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, 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 21.6.2007 
• Příští číslo vyjde pravděpodobně v září 2007, uzávěrka bude 5.9.2007 
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KINO NOVÝ HRÁDEK                          ČERVENEC  2007 
 
STŘEDA 4.7.      M A H A R A L – T A J E M S T V Í   T A L I S M A N U 
v 18,30 hod 
                         Dramatické pátrání po talismanu, který Vás může dovést k pokladu dávno ukry-
tému kdesi v uličkách Staré Prahy. Pojďte s námi prožít velké dobrodružství, kde na každém 
kroku číhá nebezpečí a pomozte partě kamarádů luštit tajemné historické hádanky, které je možná 
dovedou k tajemnému pokladu. Rodinný dobrodružný film, ve kterém se setkáte s Bárou Seidlo-
vou, Bořivojem Navrátilem, Matějem Hádkem, Josefem Somrem a spoustou dalších.   
Vstupné: 50,- Kč    

Mládeži, která chce prožít velké dobrodružství v uličkách Staré Prahy přístupné 
 
PÁTEK 13.7.      V R A T N É   L A H V E   
v 18,30 hod.      … aby mohlo být vítání, musí být napřed loučení . 
                          Pro ty, kteří nemohli, ale i pro ty, kterým se film líbil, opakujeme ještě jednou 
vynikající laskavou komedii z dílny tandemu otce a syna Svěrákových. 
V hlavní roli: Zdeněk Svěrák a Daniela Kolářová 
Vstupné: 50,- Kč                                                                               Mládeži přístupný 
 
STŘEDA 18.7.    OBSLUHOVAL  JSEM  ANGLICKÉHO  KRÁLE 
v 18,30 hod.      
                          Na motivy knihy Bohumila Hrabala napsal scénář Jiří Menzel a zrežíroval film o 
muži, který na konci svého života hledá obrazy času, který prožil. Opakujeme hořkou komedii 
s hvězdným hereckým obsazením Oldřich Kaiser, Marián Labuda, Ivan Barnev, Milan Lasica, 
Jiří Lábus a další. 
Vstupné: 50,- Kč                                                                              Mládeži do 12 let nevhodný 

        
STŘEDA 25.7.   S H R E K 3 
V 18,30 hod.    
                         Po třech letech jsme znovu zváni do království za sedmero horami, kde se setká-
me se svými dobrými přáteli – Shrekem, Fionou, oslíkem a spoustou nových hrdinů. Film slibuje 
příval nových hrdinů, vtipných hlášek a  smršť akčních scén. Film pro celou rodinu v českém 
znění. 
Vstupné: 50,- Kč                                                              Mládeži i dospělým přístupný 

 
KINO NOVÝ HRÁDEK                       SRPEN  2007 
 
STŘEDA 1. 8.     P I R Á T I   Z   K A R I B I K U  3 … na konci světa 
v 17,30 hod      Jack Sparrow, Will a Elizabeth jsou zpět a  s nimi největší  pirátské dobrodružství 
jaké si jen dovedete představit. Willa Elizabeth spojí své síly s někdejším nepřítelem  Barbossou, 
aby zachránili Jacka Sparrowa z pekelného očistce. 
Film USA v původním znění s titulky.   
Vstupné: 50,- Kč                                                                                Mládeži přístupný 
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STŘEDA 8.8.      R O M I N G   
v 18,30 hod.      … komedie s Bolkem Polívkou a Mariánem Labudou od tvůrců  filmu Účastníci 
zájezdu. Zatímco Účastníci zájezdu byli česká polka, Roming je pořádně divoký čardáš. Tak 
srovnává své dva poslední filmy režisér Jiří Vejdělek. Je to film o věcech, které zažívá každý. O 
svobodě, přátelství a také o tom, že i v pozdním věku člověk může najít smysl života nebo udělat 
hrdinský čin, byť u toho třeba vypadá komicky. 
Vstupné: 50,- Kč                                                                                 Mládeži přístupný 
 
STŘEDA 15.8.    K R Á L O V N A  
v 18,30 hod.      Strhující a jedinečný pohled režiséra Stephena Frearse za  zavřené dveře králov-
ského paláce a do mysli a srdce královny Alžběty II. těsně po smrti princezny Diany. Za snímek 
Královna získala její představitelka Helen Mirren Oscara. 
Vstupné: 50,- Kč                                                                   Mládeži do 12 let nevhodné 
 
STŘEDA 22.8.    JEDNOTKA  PŘÍLIŠ  RYCHLÉHO  NASAZENÍ 
v 18,30 hod.     … nejvýbušnější britská komedie roku … doslova !!! 
Seržant Angel je prototypem příkladného policisty – počet jím provedených zatčení převyšuje o 
400% průměr a co tedy zbývá? No přece povýšení. Radost mu kazí, že spolu s povýšením bude 
přeložen na venkov. Hrají : Simon Pegg, Nick Frost, Timothy Dalton a další. 
Režie: Edgar Wright 
Vstupné: 50,- Kč                 Mládeži do 15 let nepřístupný 
 
STŘEDA 28.8.    S P I D E R  M A N   3 
v 18,30 hod.     … TA NEJVĚTŠÍ BITVA NA NĚJ TEPRVE ČEKÁ… 
Na začátku filmu se setkáváme s Peterem Parkerem ve chvíli, kdy se mu konečně podařilo sklou-
bit svůj běžný život se superhrdinskými povinnostmi. Zdánlivý poklid je však jen tichem před 
bouří. Když se barva jeho obleku zničehonic změní na černočernou, začnou se dít věci…  
Širokoúhlý dobrodružný film USA v českém znění. Režie:  Sam Raimi 
Vstupné: 50,- Kč                    Mládeži přístupný       
 
Připravujeme na září 2007:   5.9.  Harry Potter a Fénixův řád 

 12.9. Simpsonovi ve filmu 
                                                20.9.  Next  
Pokladna kina otevřena 1 hodinu před začátkem představení.(606 918 827) 

 
 

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   
 

Upozornění pro návštěvníky kina Nový Hrádek 
 
Již se to blíží!!!  
1 000. divák kina Nový Hrádek  v roce 2007 obdrží zajímavou cenu. Neváhejte, 
můžete to být třeba Vy! 

                                                                                    Milan Chára 


