Informace pro občany o změně průběhu akce
Rekonstrukce silnice III/28526 a stavby kanalizace
Nový Hrádek ul. Rokolská a Náchodská
I. a II. etapa
Úřad městyse Nový Hrádek, na základě dostupných údajů, předkládá tyto informace:
Z důvodu dodržení konečného harmonogramu celé akce dojde
k prodloužení 2. etapy uzavírky části ulice Náchodská od náměstí po ulici
K Javůrku v termínu od 1. 7. do 21. 7. 2013.
V této době dojde k následujícím změnám:
a) linková autobusová doprava – příjezd ve směru od Borové bude
ukončen u truhlárny nad autobusovou zastávkou Nový Hrádek – škola.
Ve směru od Rokolského mostu bude náhradní autobusová zastávka do
skončení první etapy umístěna pod domem č.p. 128 – Hromádkovi. Pro
cestující zajištěn bezpečný průchod podél staveniště nebo po místních
komunikacích.
b) radiální doprava nákladní (zásobování podniků a firem) – po dohodě s firmami bude pro menší nákladní vozidla zajištěn přístup po místních komunikacích. Přístup pro kamiony, zásobující zejména firmu
VELOS, bude po dohodě s ohledem na technologický postup zajišťován přes staveniště.
c) radiální a místní doprava osobní – bude využívat síť místních komunikací s příjezdem ve směru od Borové (ulice Pod Šibeníkem, K Javůrku, Ant. Kopeckého, U Sokolovny, Sokolská, Klainova).
V této souvislosti prosíme všechny občany, aby v těchto ulicích neparkovali
a nezhoršovali tím možnost průjezdu ostatním.

Vzhledem k náročnosti celé akce a nepříznivého počasí jsou další změny
v plánovaném dopravním omezení možné.
Bc. Zdeněk Drašnar, starosta
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Krátce...
• 12. března ve Vatikánu začala volba nového papeže. 13. března v 19.07
oznámil bílý kouř a zvony, že byl papež zvolen. Papežem se stal argentinský
kardinál Jorge Mario Bergoglio (1936) z Buenos Aires, který přijal jméno
František.
• 19. března, na svátek sv. Josefa, napadlo 20 cm sněhu.
• 22. března přednesl v kině P. Jan Linhart zajímavou přenášku o „krásné a
bohaté zemi s věčným neklidem“ – Libanonu.
• 22. března zemřel ve věku 61 let herec a známý moderátor Vladimír
Čech. Uváděl např. soutěž Chcete být milionářem?
• 30. března uspořádali místní hasiči Velikonoční zábavu s hudbou Trop na
Borové.
• 26. března proběhla v místní základní škole Velikonoční výstava.
• 1. dubna na Velikonoční pondělí koledníci obcházeli domácnosti opět
s pěknou novou písničkou z dílny Langr & spol. tentokrát na melodii ze seriálu Vyprávěj. Napadl sníh a mnozí koledníci přijeli na lyžích nebo na sáňkách.

•
•

•
•

•

•

• 8. dubna byla zahájena rekonstrukce silnice
v Rokolské ulici od Kadenu k náměstí. Měla
začít 2. dubna, ale špatné počasí tomu zabránilo. Provádí se také výměna kanalizace. Tento
úsek má být dokončen 21. července 2013. Řidiči mají problémy s objížďkami.
8. dubna zemřela ve věku nedožitých 88 let bývalá britská premiérka baronka Margaret Thatcherová.
11. dubna obdržel Pavel Bohadlo za dlouholetou dobrovolnickou činnost např. letos již 31. ročník Hrádouské vařečky, v náchodském Beránku cenu
Křesadlo. Dostávají ji „obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci“ pro své
bližní.
25. dubna proběhlo malé, ale patrné zatmění Měsíce.
30. dubna přednesl v kině Ing. Vladimír Prachař
z Náchoda přednášku Kanada – Skalisté hory a Indiáni. V letních měsících pobývá v Kanadě v indiánských
rezervacích.
8. května se 10 členů naší TJ Sokol zúčastnilo srazu sokolské župy v Polici
n. Met. s výstupem na Hvězdu. Před
výstupem si účastníci prohlédli muzeum Merkuru a Výstavu papírových
modelů. V cíli čekala folková kapela a
pohoštění opečenými špekáčky. Byla
to velmi pěkná akce, které přálo i počasí.

11. května se konal 31. ročník pochodu Hrádouská vařečka. Ráno pršelo,
ale později se vyčasilo. Start byl od kina z důvodu rekonstrukce sokolovny.
Účastníci opět nezklamali, přišlo jich 424.
• 16. května zemřel ve věku 82 let známý listopadový politik, ekonom, prognostik a velkorysý člověk Valtr Komárek.
• 18. května 2013 ve 20.00 uplynulo 90 let od zahájení vysílání Českého
rozhlasu.
• 2. června 2013 postihly Českou republiku velmi rozsáhlé povodně. Postupně zasáhly všechny kraje včetně Prahy a sousední Německo a Rakousko.
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Způsobily nesmírné majetkové škody a několik lidí zahynulo. Velké problémy byly v dopravě a v dodávkách elektřiny a plynu.
J. A. Komenský: Všichni na jednom jevišti světa stojíme, a cokoliv se tu koná,
všech se to týká.
Anna Marková

v nás," přivítala zaplněný sál Petra Výtvarová Krausová, která provázela celým večerem.
Nejtěžší úkol měla porota, která musela vybrat ze všech nominovaných dobrovolníků ty „nej".
Cenu Křesadlo 2012 převzal Pavel Bohadlo z Nového Hrádku. Jeho nominaci, která
se dokonce rýmovala, zaslal starosta Nového Hrádku Zdeněk Drašnar. „Náš Bohadlo
Pavel, to je vskutku živel. Každému rád pomáhá, únava jej nezmáhá. Je to víc než třicet
roků, když Pavel s partou stejných cvoků byl u zrodu pochodu, kde najdeme pohodu.
Každým rokem zjara, o tratě se stará. Co mu síly stačí, Hrádouskou vařečku značí." Tak
začínala veršovaná slova chvály. Nový Hrádek se může pyšnit už třetím obyvatelem,

Vážení spoluobčané,

který získal cenu Křesadlo.

povodně, které zasáhly i mnoho obcí v Královéhradeckém kraji, vyvolávají
v nás všech vlnu solidarity s postiženými občany a obcemi. Královéhradecký
kraj zřídil speciální konto č. 107-5068790267/0100, na které lze zasílat příspěvky pro povodněmi postižené oblasti v našem kraji.
Městys Nový Hrádek poskytl ze svého rozpočtu finanční částku ve výši
15 000,- Kč, která byla poukázána na výše uvedené konto.
Pokud chcete pomoci i Vy, můžete využít také tuto možnost a na uvedené číslo
speciálního konta poukázat jakoukoliv částku, která pomůže potřebným.

Dalším oceněným byl Jiří Malík z Teplic nad Metují. Dobrovolníkem je už dvacet
let. Bojuje za ochranu přírody, zvířat, zdraví lidí a čistou vodu. Vede koalici Stop HF,
která se staví proti metodě a průzkumu těžby břidlicových plynů v naší republice. Je
také zakladatelem občanského sdružení Živá voda. „Byl jsem pozvaný na narozeniny
Lídy Pohankový, vůbec jsem netušil, že jsem na tuto cenu nominovaný," řekl bezprostředně po vyhlášení překvapený Jiří Malík.
Třetí Křesadlo získal Miroslav Čiháček z Náchoda. Ten dobrovolně pomáhá přes
30 let. Je členem předsednictva svazu Paraple, předsedou Společnosti vozíčkářů a místopředsedou Sdružení zdravotně postižených v Náchodě.

Za případnou pomoc všem děkuji
Zdeněk Drašnar, starosta

Slavnostní večer připravila skupina studentů, kteří si říkají Hledači příběhů, za podpory SVČ Déčko Náchod a národního dobrovolnického centra Hestia. O hudební zpestření se postaralo bubenické seskupení Tus TuduKa z náchodské ZUŠ. Veselou tečkou
na závěr byla Pohádka o třech prasoslečnách. Zahrál ji divadelní soubor Na tahu
z Červeného Kostelce.

Ocenili je za pomoc druhým
„Obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci," tak zní motto dobrovolnické ceny
Křesadlo, kterou ve čtvrtek večer 11. dubna předali za rok 2012 v sále náchodské-

Ocenění získali:
CENA KŘESADLO 2012
Pavel Bohadlo - Nový Hrádek
Jiří Malík - Teplice nad Metují
Miroslav Čiháček - Náchod

ho Beránku těm, kteří věnují svůj čas a energii na nezištnou pomoc druhým.
Odměnu v podobě ceny Déčka si odnesli také ti dobrovolníci, kteří pracují s dětmi a
mládeží. Ostatně celý večer byl poděkováním všem, kteří bez nároku na odměnu dělají
něco pro druhé.

CENA DÉČKA
Jitka Krásná - Police nad Metují
Antonín Pohl - Police nad Metují
Renata Krčmářová - Dvůr Králové nad Labem

Zahájení se ujalo krátkým vystoupením náchodské středisko volného času (SVČ)
Déčko. „Viděli jsme v šedém davu zazářit světlo, které mění svět kolem sebe, jiskru

Regina Hellová, Náchodský deník

naděje a lidství, kterou vykřesá právě Křesadlo, jako plamínek toho nejlepšího, co je
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Náš Bohadlo Pavel,
to je vskutku živel,
každému rád pomáhá,
únava jej nezmáhá.
Je to víc než 30 roků,
když Pavel s partou stejných „cvoků“,
byl u zrodu pochodu,
kde najdeme pohodu.
Každým rokem zjara
o trasy se stará,
co mu síly stačí,
Hrádouskou vařečku značí.

Stará se i o kostel,
nemyslí moc na postel,
jeho činností je moc,
na vyjmenování je krátká noc.
Optimismus kolem šíří,
dobrou náladou vždy hýří.
Ve svém volnu dobro dělá,
to je prostě pravda celá.

Novohrádovští sokolové cvičili pod Řípem
U příležitosti oslav 120 let Sokola v Roudnici nad Labem uspořádala tamní jednota ve dnech 25. a 26. května 2013 malý sokolský
slet s názvem Sokolové pod Řípem. Z celé republiky se do tohoto
malebného města sjelo přes 6000 cvičenců, kteří vystoupili ve 12
skladbách.

A tak nás na Novém Hrádku napadlo,
že právě Pavel Bohadlo
zaslouží si KŘESADLO!

Sokolem je tělem, duší
a v úboru mu to sluší,
když potřeba zavelí,
tak v sobotu či v neděli
s chutí na brigády chodí,
jeho zručnost se vždy hodí!
Nářadí dá do brašny,
hned vidíme ho u kašny,
jak ji svědomitě čistí,
odstraňuje spadlé listí,
pak vodotrysk zprovozní,
dělá to tak spoustu dní.
I když zima uhodí,
náš Pavel se nenudí,
Orlických hor přejezd chystá,
velká účast je vždy jistá.
K výročí vzniku Hrádku,
pro nás všechny na památku
vyrazil i do polí
a popsal místa v okolí,
umístil zde cedulky,
nechtěl žádné prašulky.
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Při tomto sokolském sletu samozřejmě nemohla chybět ani župa
Podkrkonošská - Jiráskova, do které patří i T. J. Sokol Nový Hrádek.
Z naší jednoty se této jedinečné akce zúčastnila parta devíti mužů a
juniorů cvičících ve skladbě Chlapáci III – Zdeněk Martinek, Pavel Bohadlo, Jirka, Jiřík a Filip Hlaváčkovi, Standa a Staník Drašnarovi a Pavel
a Pája Sobotkovi.
Do Roudnice jsme dorazili v sobotu 25. května brzy ráno a hned nás
čekala hodinová zkouška. Dalo by se říci „pouze“ hodinová zkouška,
protože na pořádné secvičení všech chlapáků z celé republiky by bylo
třeba mnohem více času. V průběhu zkoušky se umoudřilo i zprvu deštivé počasí a tak jsme se následně mohli s chutí zúčastnit i některých
doprovodných akcí, např. výstupu sokolů na bájnou horu Říp.
I když jsme si občas museli někde vystát menší frontu, přesto jsme
po celou dobu obdivovali úsilí organizátorů ohledně ubytování a stravování všech účastníků, protože uspořádat a organizačně zvládnout tak
rozsáhlou akci není vůbec jednoduché. Naše župa byla ubytována ve
sportovní hale v nedalekých
Brozanech nad Ohří. Vedle
sebe nás tam ve spacácích a
na karimatkách spalo přes
dvě stovky, včetně malých
dětí. Ačkoliv jsme tam byli
doslova „hlava na hlavě“,
plně se projevila vzájemná
sokolská
ohleduplnost
a
vstřícnost, takže všechno
proběhlo naprosto v klidu a
s úsměvy na tvářích.
Zatímco v sobotu k nám bylo počasí přívětivé, v neděli ukázalo svou
odvrácenou tvář – od rána pršelo a byla zima. Teplota po celý den nepřekročila 8 stupňů. Prostě počasí, o kterém se říká, že by psa nevyhnal. Ani to však nemohlo žádného sokola odradit od společného cviče-
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ní. Dopoledne jsme si prohlédli Roudnici nad Labem a shlédli úžasné
gymnasticko-taneční vystoupení sportovců z Dánska. A pak už přišel na
řadu sokolský průvod městem a po něm začalo vlastní vystoupení. Bylo
až neuvěřitelné, že dobrá nálada cvičence a cvičenky neopouštěla ani
tehdy, když v dešti a zimě čekali ve svých úborech s krátkými rukávy na
seřadišti, než na ně přijde řada. Vlastní cvičení pak proběhlo tak rychle,
že jsme si ani nestačili uvědomit, že už je konec. Tím víc se proto těšíme na příští sokolský slet, který proběhne v roce 2018, protože atmosféru společných vystoupení nelze ničím nahradit.
Ing. Pavel Sobotka

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

V Ý L E T DO O R L I C K Ý CH H O R
v sobotu 24. srpna 2013
letní varianta přechodu Orlických hor
odjezd z Nového Hrádku 24.8.2013 v 8 hod pronajatým autobusem,
předpokládaný návrat v 16 hod
Pěší trasa z Rokytnice v O. h. - Panské Pole přes Anenský vrch a rozhlednu do
Říček, nebo až k parkovišti na Šerlichu
Možnosti: 1/ po červené - Anenský vrch – rozhledna /5km/
po modré – Říčky 9 km
2/ po červené – Anenský vrch – rozhledna /5km/
po červené – Mezivrší /7,5 km/
po zelené – Říčky 12,5 km
3/ po červené – Anenský vrch - rozhledna /5km/
po červené přes Mezivrší , Komáří vrch, Pěticestí /12km/
po žluté – Říčky 16 km
4/ po červené – Anenský vrch – rozhledna a dále
po červené přes Mezivrší, Komáří vrch, Pěticestí,
Kunštátskou kapli, Tetřevec, Homoli,
Velkou Deštnou k parkovišti na Šerlichu 21 km

Chlapáci těsně před nástupem na sletové vystoupení. Zadní řada zleva: Standa Drašnar,
Jiřík a Filip Hlaváčkovi, Staník Drašnar, Pája Sobotka, Ing. Jiří Hlaváček a Ing. Pavel Sobotka
Vpředu: Pavel Bohadlo a Zdeněk Martinek

Trasy jsou vedeny po turisticky značených cestách.
cena výletu 160 Kč za osobu

Poděkování Josefu Rázlovi

Přihlášky u p. Martinkové Lidmily na tel. 731 158 934
nebo zdelima@centrum.cz
Přihlášky přijímáme od vyvěšení letáku do obsazení míst v autobuse.

Po sezoně jsme zjistili, že je na obou stranách sněžné rolby prasklý rám. Okamžitě nás
napadlo využít vysokou odbornost a vstřícnost bývalého lyžaře - skokana. Ten nám bez
váhání slíbil pomoc. Opravu zorganizoval a odborně provedl bez nároků na odměnu.
Moc děkujeme.
Za lyžařský oddíl Sokola
Jeronym Holý st.
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3. Můžete se zúčastnit brigád, které bude Sokol pořádat (zde prosíme o
pomoc především ty z Vás, kteří nemáte možnost pomoci darem
nebo půjčkou – např. o prázdninách studenty).

Vážení spoluobčané,
rekonstrukce sokolovny se blíží do finiše. Na poslední etapu této rekonstrukce se nám podařilo získat dotaci ve výši téměř 5,5 milionu Kč.
Tyto peníze však, bohužel, zdaleka nestačí a musíme jako spoluúčast
sehnat na dofinancování ještě 2,6 milionu Kč. Máme příslib, že částkou
600 tisíc Kč nám pomůže Česká obec sokolská, městys Nový Hrádek
nám letos poskytne 200 tisíc Kč. Zbývající 1,8 milionu Kč můžeme získat třemi způsoby:
1. provést některé méně odborné práce vlastními silami (např. výkopy
nebo úklid)
2. dary
3. půjčky
Obracíme se proto s prosbou o pomoc na všechny členy Sokola, ale
i na ostatní Hrádováky, kterým záleží na tom, aby měli kde cvičit, kam
chodit na plesy a na zábavy a kde pořádat koncerty známých hudebních
skupin.

Na koho se můžete obrátit pro podrobnější informace?
• informace ohledně brigád Vám poskytne starosta naší jednoty pan
Ing. Jeroným Holý, nebo místostarosta p. Jiří Hlaváček starší
• informace ohledně poskytnutí půjčky Vám poskytne náčelník naší
jednoty pan Ing. Pavel Sobotka
• sledujte nástěnku na náměstí a odkaz Sokol na internetových
stránkách www.novy-hradek.cz. Stránky T. J. Sokol budou v brzké
době zcela inovovány a aktualizovány.
Pravděpodobně během července uspořádáme den otevřených dveří, kde se bude moci široká veřejnost seznámit s postupem rekonstrukce
a kde zodpovíme jakékoliv dotazy. Předem Vám děkujeme za pomoc a
věříme, že se nám společně podaří dotáhnout rekonstrukci naší sokolovny do zdárného konce.
Ing. Jeroným Holý
starosta T.J. Sokol Nový Hrádek

Jak můžete konkrétně pomoci?

Jiří Hlaváček
místostarosta T.J. Sokol Nový Hrádek

1. Můžete darovat jakoukoliv částku. Kdyby každý Hrádovák daroval
cca 2 tis. Kč, byl by problém s dofinancováním vyřešen. Dar je
možné poukázat na bankovní účet, jehož číslo zveřejníme v nejbližší
době, nebo jej předat v hotovosti pokladníku Sokola paní Renatě
Suchánkové. Kromě pokladního dokladu samozřejmě vystavíme
darujícím osobám a subjektům potvrzení o přijetí daru, na základě
kterého je možné snížit daň z příjmu. Dle současné legislativy je pro
fyzické osoby spodní hranice daru 1000 Kč, pro právnické 2000 Kč.
Nižší částky nelze z daní odečíst.
2. Můžete poskytnout Sokolu půjčku na 3-5 let. Předpokládaná úroková
sazba této půjčky činí 3%. Splácení bude garantováno z příspěvků
městyse Nový Hrádek v následujících letech. Může se jednat i o
zajímavou investici, která bude mít lepší výnosy, než státní dluhopisy
(u tříletého dluhopisu nabízí stát 2,1% po zdanění).
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V Královéhradeckém kraji se soutěžilo o značku Regionální potravina, důkaz nejvyšší kvality
(Hradec Králové, 25. dubna 2013) Celkem 9 výrobků s výjimečnou kvalitou a
chuťovými vlastnostmi z Královéhradeckého kraje ocenila odborná komise
soutěže Regionální potravina 2013. O tuto značku, která je důkazem nejvyšší
jakosti potravin a zárukou regionálního původu, se letos ucházelo 115 pro-
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duktů od 41 výrobců. O logo soutěžili v devíti kategoriích, nejsilnější zastoupení měly kategorie Pekařské výrobky a Ostatní (shodně po 18 výrobcích).
Výrobky hodnotila 8členná komise tvořená zástupci Ministerstva zemědělství,
krajského úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory ČR
a Potravinářské komory ČR.
K udělení značky Regionální potravina Královéhradeckého kraje 2013 navrhla
hodnotitelská komise 9 výrobků z následujících kategorií:

Soutěž Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství určeným
na podporu malých a středních zemědělců a producentů potravin v jednotlivých krajích České republiky. Oceněný výrobek získá právo zdarma užívat
značku Regionální potravina čtyři roky na obale výrobku. Podrobné informace
o soutěži můžete najít na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz.
Kontakt na regionálního koordinátora soutěže Regionální potravina Královéhradeckého kraje:
Ing. Ivo Konopa
Mobil: 725 365 355
Ředitel Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové

Kategorie:

Oceněný výrobek a výrobce:

1.

Masné výrobky tepelně opracované včetně uzených mas

Krkonošský sulc – Zvičinské uzeniny a
lahůdky s.r.o.

2.

Masné výrobky trvanlivé

Knížecí uherská klobása – Skaličan a.s.

Perníková chaloupka

3.

Sýry včetně tvarohu

Plotišťské tajemství – František Kejklíček

4.

Mléčné výrobky ostatní

Tvarohový dezert – Petr Sokol

5.

Pekařské výrobky včetně
těstovin

Deštenský chléb - Karel Rezner

6.

Cukrářské výrobky včetně
cukrovinek

Hovorkovy hořické trubičky – Milan
Hovorka

7.

Alkoholické a nealkoholické
nápoje

Rychnovský kaštan 11° - Městský Podorlický pivovar s.r.o.

8.

Ovoce a zelenina v čerstvé
nebo zpracované formě

Rakytník ovocná náplň – Ing. Pavel Cvrček

9.

Ostatní

Předměřická mouka pšeničná světlá
hladká - Mlýny J. Voženílek spol. s r.o.

Vlastníme chaloupku na Novém Hrádku v Dolech. Je to kouzelné místo u
potoka, okolo les a pro ty, kteří toto místo neznají, báječné místo k rekreaci i
houbaření.
Vloni v červnu jsme tu zažili milou příhodu, o kterou bychom se chtěli podělit. Ráno, ještě rozespalí, jsme slyšeli volání. Přišly nás navštívit 2 paní učitelky z MŠ, moc se omlouvaly, že ruší, ale již několik roků si z naší chaloupky
dělají perníkovou chaloupku, kam vodí děti za Jeníčkem a Mařenkou. Samozřejmě jsme se domluvili, že zase přijdou. Polepily chaloupku perníčky a my se
těšili, co se bude dít.
Přišly děti i paní učitelky, mezitím i manžel jedné z nich, který se převlékl
za babu Jagu z perníkové chaloupky. Děti se nasvačily a babizna na ně už vykukovala s knížkou hříchů. Ty překvapené oči dětí, trochu bylo i pláče – byl to
prostě zážitek. My jsme potom vyšli z chalupy a paní učitelky hned duchapřítomně zareagovaly, jak Jeníček s Mařenkou zestárli a jak jsou pracovití a chaloupku udržují v pořádku. Potom ještě zašly k potoku, kde je čekal převlečený
vodník.
Byl to pro děti úžasný zážitek a příklad nápaditosti učitelek MŠ, za což jim
patří obdiv a jistě i poděkování z řad rodičů a dětí. Přejeme jim, aby takových
akcí bylo co nejvíce. Ať se Vám na Hrádku daří, to Vám přejí chalupáři
z Prahy.
Iva a Petr Kolátorovi.
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V lesích stulená osada Krahulčí
V loňském roce 2012 v neděli 1. července jsem se zúčastnil setkání rodáků,
které bylo uskutečněno v rámci jubilejních oslav městyse Nového Hrádku.
Touto cestou chci poděkovat starostovi, zastupitelům a všem, kteří připravili
tuto akci a umožnili nám navštívit školy, kostel, sokolovnu, místa, která jsou
spjata s naším mládím. Mimo vzpomínek z účasti na oficiálním programu oslav
a mnoha osobních setkání jsem si odnesl velmi zdařilou publikaci, kterou vydal
městys Nový Hrádek. Velice rád si publikaci prohlížím, protože obsahuje
svědectví lidí, které jsem osobně znal, historické dokumenty, fotografie,
reprodukce uměleckých děl, pročítám odborné statě o Novém Hrádku a okolí.
Mým rodištěm je: „v lesích stulená osada Krahulčí“, jak uvádí Průvodce
krajem mistra Aloise Jiráska a Boženy Němcové vydaný v roce 1926. Dnes je
Krahulčí chápáno jako rekreační oblast. Do roku 1945 žilo v jedenácti
staveních kolem padesáti obyvatel. Osada pulzovala čilým životem, mezi
chalupami byly vyšlapány stezičky, ozýval se pokřik dětí. Po skončení II.
světové války několik rodin dosídlilo Broumovsko. Odstěhovalo se asi 20 lidí.
Do šedesátých let 20. století se soukromě hospodařilo v zemědělství a v
několika staveních pracovali domácí tkalci. Po desetiletí zavedený řád života
osady se změnil. Osada se začala
vylidňovat.

pročesávala obydlí, vyšla na prázdno, byl už pryč.
V létě 1944 byla pro muže nařízena pracovní povinnost. Po žních začali
pracovat na těžbě dřeva. V lese se setkali s uprchlými ruskými zajatci. Bylo jich
sedm. Vytvořili partyzánský oddíl, který spolupracoval a partyzány v
jednotkách u Holic v Čechách, kde bylo vyšší velení. Zpočátku jim muži nosili
do lesa potraviny a oblečení. Když nastala zima, mrazy, tak se nastěhovali do
chalup. Bydleli u Vondřejců Zahradských, u Smolů, u Machovců a u nás bydlel
velitel Krukov. Byl to důlní inženýr, uměl dobře německy. Fr. Vondřejc uměl
rusky ještě z 1. sv. války, byl legionář.
Na jaře 1945 zvýšili svou aktivitu a expandovali do Kladska. Mnoho
nechybělo a na konci války stihl Krahulčí osud vypálených osad. Z Olešnice
bylo vypraveno trestní komando vojsk SS. Obyvatelé Nového Hrádku věděli o
přítomnosti partyzánů a neudali. Trestní komando přišlo na četnickou stanici v
Novém Hrádku, kde chtělo informace o výskytu partyzánů na Krahulčí.
Velitel četnické stanice p. Soukup je takticky směřoval ne na Krahulčí, ale
na Krahulec, který byl směrem k postupující frontě. Díky hrdinství českých
četníků, kteří asi s využitím fingovaného telefonátu, že se pohnula fronta a blíží
se Rudá armáda, zmátli trestní komando, Němci úkol vzdali a odjeli.
Po partyzánech máme několik fotografií a poděkování velitele Krukova
mému tatínkovi, kde oceňuje hrdinství věrného syna slovanského národa.

V době II. světové války se občané
Krahulčí účastnili odboje.
V době největšího nebezpečí a
smrtelného ohrožení našeho národa se
obyvatelé Krahulčí zachovali ryze
vlastenecky a křesťansky, pomohli
bližnímu i v době, kdy za to byly
nejvyšší tresty.
V roce 1941 se pan František
Vondřejc velkou měrou zasloužil o
záchranu Josefa Slavíka, který utíkal
před gestapem. Nějakou dobu ho
ukrýval u sebe a potom ho převedl do
Sněžného, kde se o něj postarala rodina
Bělobrádkova až do konce války.
Převedl ho za bílého dne v ženském
převlečení. Velká pátrací akce, která
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Jsem přesvědčen, že všechny rodáky těší rozvoj městyse Nového Hrádku.
Občanům přeji spokojený život na Novém Hrádku.
MVDr. Josef Grim
Zlaté Hory v Jeseníkách

Společenská kronika
duben - červen 2013
Naši nejstarší občané oslavili narozeniny:
Světlíková Maruše 87 let
Mach Josef
75 let
Vaverková Jarmila 75 let
Suchánková Emília 74 let
Drašnar Josef
87 let
Grim Antonín
78 let
Šmída Jaroslav
90 let
Dušánková Miroslava 71 let
Kopecká Iva
74 let
Hánl Bohuslav
78 let
Marková Anna
74 let
Dušánek Rudolf
73 let
Vondřejcová Vlasta 80 let
Lokajová Františka 72 let
Grym Ferdinand
71 let
Červená Helena
80 let
Sychrovská Miloslava 82let
Dušánek Zbyněk
76 let
Grimová Marie
74 let
Holý Jeroným
75 let
Pohl Josef
79 let
Balcarová Blažena 84 let
Novotný Karel
79 let
Vančurová Jana
70 let

Cvičení v T.J. Sokol Nový Hrádek
Období od října do konce května bylo naplňováno pro skupinky dětí v
Sokole různými hrami, cvičením s různými pomůckami a drobným nářadím a
také pěšími výlety do okolních vesnic. Užít si pohybu do školní tělocvičny,
chodila velká skupina rodičů a dětí s cvičitelkou Veronikou Bohadlovou, malá
skupina dětí předškolních s Lucií Hrnčířovou a také malá skupina žákyň s
Lídou Martinkovou. Na tréninky využil tělocvičnu oddíl lyžařů. Ženy s
Markétou si pochvalovaly prostor tělocvičny, i když někdy pro ně malý.
Příjemné teplo tělocvičny vyhovuje ženám při zdravotním cvičení. Muži byli po
roce schopni oprášit sletovou skladbu a jet na vystoupení do Roudnice nad
Labem.
Chceme poděkovat vedení základní školy za zapůjčení školní tělocvičny.
Obecnímu úřadu za zvýšené finanční náklady. Paní uklizečce Menyheiové, že
si kvůli nám nemohla naplánovat svůj pracovní čas, jak by potřebovala. A také
Cestovní agentuře Jany Hudkové, která obdarovávala děti na konci cvičební
hodiny různými obrázky na vymalování. Dík patří samozřejmě všem
cvičitelům a trenérům, kteří opět od podzimu věnují s chutí svůj čas dětem i
dospělým.
Pokud ještě nebude dobudovaná sokolovna, věřím, že alespoň ze začátku
budeme moci opět do školní tělocvičny. Jen by nás velice potěšilo, kdyby více
dětí předškolního a školního věku ještě využilo našich sil. Určitě by jim i toto
všestranné namáhání prospělo. Rozvrh hodin zůstane nejspíš stejný. Tedy
předškolní děti budou mít pondělky, mladší žákyně čtvrtky a chlapci budou
moci chodit ve středu na základy fotbalu a všestrannost, starší chlapci také na
florbal.
Rádi přivítáme nové cvičitele a pomocníky.

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

Zlatá svatba:
Jaroslav a Stanislava Štěpánovi
Manželům přejeme hodně štěstí, zdraví, pohody a splnění všech přání.

Zemřeli:

Eva Drašnarová
Jan Hažer
Vzpomínáme...

Hezké prázdniny a léto všem přeje
za Sokol Nový Hrádek náčelnice Lída Martinková.
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Varhanní koncert
v neděli 30. 6. 2013 v 15:00 hod.
v kostele sv. Petra a Pavla v Novém Hrádku
u příležitosti zrestaurovaných a nově vysvěcených varhan.
Účinkují: místní varhaníci, Ing. Jiří Tymel, chrámový sbor a další.

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, Ing. Pavel
Sobotka, Petra Přibylová, Jiří Hlaváček, Lidmila Martinková, Ing. Jeroným Holý
Příspěvky, prosíme, zasílejte nejlépe mailem na adresu: jirka.hla@tiscali.cz
Nevyžádané příspěvky se nevracejí
Tisk: Daniel Wolf, Vrchoviny, náklad: 200 výtisků. Číslo vyšlo 26.6.2013
Příští číslo vyjde pravděpodobně v září 2013, uzávěrka bude 10.9.2013

19

20

