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Celostátní ocenění starosty T. J. Sokol Nový Hrádek
Starosta T.J. Sokol Nový Hrádek bratr Jeronym Holý se v roce 2015
stal vítězem soutěže Komunální politik roku v kategorii Sport a veřejné
zdraví. Toto ocenění obdržel dne 12. listopadu 2015 v hlavním sále
Valdštejnského paláce, sídle Senátu Parlamentu ČR, za účasti předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha, ministryně pro místní rozvoj
Karly Šlechtové, ministra životního prostředí Richarda Brabce, náměstků ministrů, předsedů výborů Senátu PČR a Poslanecké sněmovny
PČR a členů obou komor parlamentu.
Bratr Jeronym Holý je nejen starostou T. J. Sokol Nový Hrádek, ale
také aktivním členem zastupitelstva městyse Nový Hrádek a byl hlavním
organizátorem rozsáhlé rekonstrukce sokolovny v Novém Hrádku
v letech 2009 – 2013. Ve spolupráci s dalšími členy výboru T.J. Sokol se
mu podařilo získat finanční prostředky z grantů, darů a půjček, ale především nadchnout pro tuto akci místní sokoly, zastupitele a další občany
Nového Hrádku a okolí. Díky nezměrnému úsilí všech zúčastněných se
povedlo zachránit novohrádovskou sokolovnu pro další generace. Tato
krásná budova tak i nadále může být nejen místem setkávání sportovců
všech generací, ale také místem pro pořádání kulturních a společenských akcí občanů městysu Nový Hrádek i obyvatel širokého okolí tohoto krásného podhůří Orlických hor.
Celostátní ocenění práce bratra Jeronyma Holého je důkazem, že
práce členů Sokola je představiteli státu vnímána jako velmi důležitá a
že si jí váží.
Ing. Pavel Sobotka
náčelník T.J.Sokol Nový Hrádek

Přihláška do soutěže Komunální politik roku 2015

Sláb jen ten, kdo ztratil v sebe víru
a malý ten, kdo má jen malý cíl!
Tento výstižný verš od Svatopluka Čecha použili sestry a bratři naší sokolské
jednoty v roce 1924 na pozvánce k slavnostnímu otevření sokolovny v Novém
Hrádku. Širokou veřejnost zvali k návštěvě městečka nacházejícího se mezi Náchodem, Novým Městem nad Metují a Dobruškou v hornaté krajině v podhůří Orlických hor. Naši předchůdci si tak splnili svůj dávno toužený cíl – vybudování
vlastní sokolovny. Ne náhodou tehdejší dobový tisk chválil činnost
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místních sokolů: „Jednota novohrádecká svou početností a vnitřní ukázněností
patří mezi nejpilnější v župě, nesoucí na štítě jméno Jiráskovo. Neříkáme to
z žádného lichocení ani z touhy zalíbit se – konstatujeme jen čistou pravdu, prostou
skutečnost. Sokolské bratrstvo na Novém Hrádku pochopilo svůj význam a cíl – a
bylo mu požehnáno: předstupuje právě před celou veřejnost s výsledkem své usilovné práce, vlastní tělocvičnou. Postavena byla jen nadlidskou obětavostí všeho
členstva a všech činovníků jednoty.“
Od této slavnostní chvíle v loňském roce uplynulo 90 let. Po celá ta léta sokolovna sloužila všem občanům Nového Hrádku i širokého okolí. Nikdy nebyla bez
hospodářů a nadšenců, kteří se o ni starali. I tak 90 let stáří zanechalo na budově
své stopy. Hrozilo uzavření sokolovny z bezpečnostních důvodů. K tomu však
místní sokolové, v čele s jejich starostou a členem zastupitelstva městyse Ing. Jeronymem Holým, nenechali dojít. Stejně jako jejich předchůdci vzali osud sokolovny
do svých rukou, přistoupili k dílu, vedeni jedinou myšlenkou, pomáhat si – a zvítězili!
Dne 12. dubna 2014 se zrekonstruovaná novohrádecká sokolovna slavnostně otevřela!
V následujících řádcích je stručně vylíčena několikaletá historie rekonstrukce
sokolovny, která se svým významem dá bez nadsázky přirovnat k její výstavbě
v roce 1924.
Vše začalo projektem v roce 2006, podle něhož byly náklady na opravu celé
budovy vyčísleny na zhruba 20 milionů. Sokolové, jakožto dobrovolná, nezisková
organizace, měli v té době na účtu zhruba sto tisíc. Přesto začali podnikat první
kroky. V roce 2009 získali z ministerstva financí první třímilionovou dotaci na
rekonstrukci toalet a kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Ke krytí spoluúčasti dotace použili dar 300 tisíc od České báňské nadace. O další dotace usilovali. Po několika žádostech u Místní akční skupiny Pohoda venkova byli nakonec úspěšní a
získali půl milionu korun na rekonstrukci vstupního schodiště a bezbariérový přístup. Mezitím připravovali žádost na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
na rekonstrukci vnitřních prostor. Žádost byla nejprve 3x neúspěšná. Až na jaře
2012 s žádostí uspěli a druhá etapa na konci léta 2012 mohla začít. V roce
2010 Sokol připravil žádost v rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP), a to na třetí etapu spočívající v zateplení, výměně oken a instalaci nového vytápění tepelným čerpadlem. Do rekonstrukce se totiž v sokolovně topilo tuhými palivy, a tak se v zimě zatápělo jen dvakrát v týdnu a ještě dost složitě. Stav
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vytápění byl kritický a neudržitelný, což se potvrdilo v prosinci 2010, když během
taneční zábavy došlo dokonce k požáru komína. To samé platilo o stavu elektroinstalace a dalších inženýrských sítí. Na jaře 2013 byla získána dotace z OPŽP. Sokolové mohli začít s realizací třetí etapy ve výši 8,6 milionu korun. Na spoluúčast
však museli během půl roku sehnat tři miliony. Na darech od lidí se nakonec sešlo
přes tři sta tisíc korun, další statisíce lidé Sokolům půjčili. Občané darovali
i desetitisícové částky a půjčovali statisícové, a to z větší části bezúročně. Kromě
darů a půjček od místních získal Sokol také nevratný příspěvek ve výši 600 tisíc od
ústředí České obce sokolské a 100 tisíc ze Sokolské župy Podkrkonošské Jiráskovy.
Pomohla i krátkodobá půjčka 500 tisíc Kč od T. J. Sokol Jaroměř. Královéhradecký
kraj v roce 2015 na dofinancování rekonstrukce poskytl investiční dotaci ve výši
150 tisíc.
Od roku 2006 se do sokolovny vložilo okolo 16 milionů korun. V době slavnostního otevření sokolovny měla T. J. Sokol Nový Hrádek závazky okolo
2,6 milionu. Tyto závazky jsou kryty příslibem městyse Nový Hrádek, který podpoří Sokol během dvou let třemi sty tisíci, v dalších letech pak až půl milionem korun
ročně.
Nejen pro místní, ale i pro občany ze širokého okolí, je sokolovna významným
místem setkávání a spolkového života. Tuto skutečnost potvrdily i výsledky rozsáhlého dotazníkového šetření, které bylo v roce 2010 městysem provedeno mezi občany a institucemi. Toto šetření ukázalo, že rekonstrukce sokolovny právem patří
mezi nejdůležitější priority městyse. Následné rozhodování zastupitelů o poskytnutí
příspěvku pro místní T. J. Sokol bylo postaveno na reálných základech a přání občanů. Velice potěšující skutečností bylo, že v průběhu čtyřleté rekonstrukce objektu
chodilo zdarma pomáhat přes sto lidí (nejen sokolů, ale i hasičů, farníků a dalších),
kteří odpracovali tisíce a tisíce brigádnických hodin. Vyvrcholením byla samotná
příprava na slavnostní otevření sokolovny. Bylo potřeba vše dokonale uklidit a dát
na své místo, chystala se výstava monitorující celou rekonstrukci. Samozřejmostí
bylo i zajištění občerstvení, o které se postaraly místní hospodyňky, které připravily
velké množství všelijakých dobrot.
Rozsáhlý projekt rekonstrukce sokolovny, zejména jeho financování a zapojení
široké veřejnosti jsou příkladem dobré praxe pro jiné obce i města. Důkazem toho
je i skutečnost, že v květnu 2014 Centrum investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje uspořádalo v naší sokolovně setkání na téma Možnosti financování
projektů obcí a měst ze zdrojů Královéhradeckého kraje a Evropské unie
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- Kulturní, společenská a vzdělávací činnost: Wosa – výchovou a vzděláním
k občanské společnosti – Obec Kamýk nad Vltavou na Příbramsku.
- Odpadové hospodářství: Třídit odpad se občanovi Bílovce vyplácí – Město Bílovec na Novojičínsku.
- Veřejná zeleň: Alej Hliníka – II. Etapa a výsadba květinového záhonu – Obec
Lukavice na Ústeckoorlicku.
- Dopravní projekt roku: Rozvoj cyklistické dopravy na Kadaňsku – Město Kadaň na Chomutovsku.
- Ekologický projekt roku – Město Mšeno na Mělnicku.

v novém programovém období 2014-2020. Součástí tohoto setkání bylo i představení našeho úspěšného projektu.
O tom, že novohrádečtí drží při sobě a nebojí se přiložit ruku k dílu pro dobrou
věc, svědčí i výše popsaná rekonstrukce sokolovny. Za každou akcí stojí však někdo, kdo má jasné vize a cíle, ochotu a nadšení pro věc, problém posuzuje celistvě,
za všech okolností je klidný a vyrovnaný, má férové jednání i smysl pro humor,
dovede se přizpůsobit změnám, je schopný plánovat a organizovat týmovou spolupráci, sebedisciplína není pro něj cizím slovem, je vytrvalý, částečným neúspěchem
se nedá odradit a svým nadšením pro věc inspiruje ostatní, kteří jej následují. Na
Novém Hrádku máme na takové lidi štěstí.
V případě rekonstrukce sokolovny byl tím pověstným kamínkem, který
dokáže strhnout celou lavinu pan Ing. Jeronym Holý, člen Zastupitelstva
městyse a starosta T. J. Sokol Nový Hrádek. Ze strany Ing. Holého nezůstalo
jen u pouhého „stržení laviny“, po celou dobu tuto „lavinu“ kontrolovaně řídil, v případě, že se někde zadrhla na nějaké překážce, vždy ji pomohl uvést do
chodu až do doby, kdy dorazila do svého cíle – uskutečněné rekonstrukce sokolovny.
Bc. Zdeněk Drašnar
starosta

Nevšední projekty a nevšední lidé za nimi
Komunální politik roku je soutěží o nejlepší realizovaný projekt na úrovni
územní samosprávy pořádané pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR
Karly Šlechtové a pod patronací předsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu ČR Miloše Vystrčila.
Cílem soutěže je vyhledat, zviditelnit a ocenit inspirativní a občansky přirozené
projekty realizované občanskými samosprávami. Soutěž je otevřená pro obce, města a městské části všech velikostí a jejich prostřednictvím vyhlašovatel vyzývá
komunální politiky a zaměstnance samospráv, aby výsledky své práce, svého umu a
své kreativity představili veřejnosti. Letos se konal první ročník této soutěže.
Do soutěže se nečekaně přihlásilo 62 projektů a to do osmi soutěžních kategorií:
- Sociální projekt roku: Pomoc na dvanáctce - městská část Praha 12.
- Děti a rodiče: Služba baby taxi – Město Bohumín na Karvinsku.
- Sport a veřejné zdraví: Rekonstrukce sokolovny v Novém Hrádku- Městys
Nový Hrádek.
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V září 2015 se městys Nový Hrádek přihlásil do soutěže a nominoval jako hlavního organizátora rekonstrukce místní sokolovny Ing. Jeronyma Holého. Hodnotitelská komise se zaměřila především na soulad projektu s právními předpisy, originalitu, inspirativnost projektu pro další samosprávy, přesah a použitelnost projektu
mimo vlastní obec, zapojení veřejnosti do přípravy a realizace projektu, jeho využívání místní komunitou, případně širším společenstvím. Při posuzování byly vysoce hodnoceny projekty, které dokázaly pokrýt i široké spektrum komunálních témat. Hlavní myšlenka vyhlašovatele soutěže byla: „Nevšední lidé za nevšedními
projekty“.
12. listopadu 2015, po hodnocení odbornou porotou, proběhlo v hlavním sále
Valdštejnského paláce v Praze slavnostní vyhlášení vítězů za přítomnosti zástupců
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našeho městyse Ing. Jeronyma Holého, starosty T. J. Sokol a zastupitele městyse
Nový Hrádek, jeho rodičů Aleny Holé a Jeronýma Holého a Jiřího Hlaváčka.
Slavnostního ceremoniálu se zúčastnila také ministryně pro místní rozvoj Karla
Šlechtová, která soutěži udělila záštitu. Přítomen byl rovněž předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, ministr životního prostředí Richard Brabec, předseda
Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu ČR Miloš
Vystrčil, předsedkyně Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR Milada Halíková, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Iva Merhautová, náměstkyně ministra vnitra Jana Vildumetzová, senátoři,
poslanci a další významní hosté.
Vyhlášení výsledků soutěže se zúčastnili účastníci soutěže „Komunální politik
roku“ starostky a starostové, radní, zastupitelé a další zástupci radnic.
Celý program slavnostního vyhlášení výsledků prvního ročníku soutěže moderovala Jolana Voldánová. Na zahájení slavnosti vystoupilo smyčcové trio Ensemble
insience skladbami Antonína Dvořáka a také hudební vložkou slavnost zakončilo.
Působivá až dojemná atmosféra byla umocněna nádherným prostředím Valdštejnského paláce.
V kategorii Sport a veřejné zdraví získal Nový Hrádek cenu za projekt,
který spočíval v rekonstrukci budovy místní sokolovny, která je centrem sportovního a společenského života městyse a okolí. Na projektu bylo zvláště cenné, že se do něho spolu s místními sokoly zapojila celá komunita obce. Občané
darovali na opravu sokolovny potřebné finanční částky, ale také sami přiložili
ruce ke společnému dílu. Tato akce je ukázkou velkého nadšení realizátorů,
dokladem jejich erudice a citlivosti k obnově historické budovy.
Ocenění je o to významnější, že městys Nový Hrádek je nejmenší ze všech oceněných obcí.
• Městys Nový Hrádek – 805 ob.
• Obec Kamýk nad Vltavou – 906 ob.
• Obec Lukavice u Žamberka – 1 130 ob.
• Město Mšeno na Mělnicku – 1 420 ob.
• Město Bílovec na Novojičínsku – 7 544 ob.
• Město Kadaň na Chomutovsku – 17 907 ob.
• Město Bohumín na Karvinsku – 21 663 ob.
• Městská část Praha 12 – 54 550 ob.
Nyní při této pro nás příjemné příležitosti je vhodné připomenout, že
v posledních několika letech získali za příkladnou práci pro druhé a pro rozkvět
Nového Hrádku v soutěžích ocenění i další občané, organizace a také samotný
městys. Je radostné také slyšet od návštěvníků, a to nejen od nich, kladné hodnoce-
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ní, a mnohdy i údiv nad tím, jak to tady jen děláme – zdá se jim to neuvěřitelné.
Vždyť již před staletími získalo městečko postižené nepřízní časů za přičinlivost a
rozmach výsady a práva samotným císařem Karlem VI. Když v minulém století
řada obyvatel po druhé světové válce, a poté za rozsáhlé bytové výstavby v níže
položených městech odešla, městys se nevzdal, ale naopak zaujatě a rozvážně vytvořil podmínky pro opětný rozvoj Nového Hrádku. Vznikaly nové ulice, nové
domy, nové stavby občanské vybavenosti. Stálo to mnoho úsilí a osobního volna
celé řady našich občanů. Úbytek obyvatel se nejen zastavil, ale naopak se zvyšuje.
Městys Nový Hrádek není bohatý počtem obyvatel, ale především neobyčejným
vztahem ke svému místu a dobrými mezilidskými vztahy. Má své kouzlo a romantické prostředí v hornaté krajině Orlických hor je pro mnohé občany přitažlivé.
Kéž se našemu městysi daří i nadále, ať je zdrojem dobrých a příkladných občanů naší vlasti.
Jiří Hlaváček st.

Červený kontejner
Jistě si každý, kdo třídí odpad všiml, že nám přibyl nový červený kontejner, který
je umístěn za úřadem městyse vedle kontejneru na textil. Je určen na odkládání
drobných elektropřístrojů a zařízení. Je to další rozšíření možností v třídění odpadů.
Máme sice již několik let malý kontejner na drobná elektro zařízení v chodbě úřadu, ale je malý, nepojme větší elektroniku a v době uzavření úřadu není dostupný.
Tento nový červený kontejner je přístupný stále a tak mají občané možnost odpad
odložit i o víkendech. Doufáme, že se budete řídit pokyny na kontejneru a nebudete
vhazovat televizory, monitory a žárovky – rozbily by se a znehodnotily celý obsah
kontejneru. Ostatní spotřebiče můžete do kontejneru odložit.
Děkujeme všem občanům za vzorné třídění odpadů.

Kontejner na bio odpad
Kontejner na odkládání biologicky rozložitelných odpadů byl umístěn v „Písníku“
do konce listopadu 2015. Tedy o jeden měsíc déle, než nám ukládá zákon. Vzhledem k tomu, že v zimních měsících je tato lokalita pro svozovou techniku nedostupná, bylo nutné kontejner odvézt. Proto žádáme všechny občany, aby v tomto
prostoru již žádný bio odpad neodkládali! Kontejner zde bude umístěn opět od
1.4.2016. Děkujeme všem, že do tohoto kontejneru odkládali odpad, který sem
opravdu patří.
Za městys Nový Hrádek Květoslava Špreňarová
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Krátce...



• Nezvyklé letošní sucho pokračovalo také v září. Houbařům se přání opakování bohaté houbařské sezóny nesplnilo. Houby vůbec nezačaly růst. Dále i
po celý podzim se vyskytovaly pouze ojediněle.
• 11. září 2015 se poprvé uskutečnila zajímavá akce nazvaná Noc sokoloven. Veřejnost dostala možnost seznámit se s činností místní T. J. Sokol přímo
v sokolovně. Program byl dobře promyšlený. S ukázkou cvičební hodiny vystoupilo se svými cvičenci 8 cvičitelů, dostavila se poradkyně zdravé výživy,
zahrála country kapela, zájemci si mohli prohlédnout rekonstrukci bytu sokolníka a nechybělo ani občerstvení.
• 11. září 2015 zemřel ve věku 90 let spoluzakladatel Občanského fóra a
první porevoluční rektor Karlovy univerzity Radim Palouš.
• 12.září 2015 opět proběhly v Novém Městě n. Met. a okolí Dny evropského
dědictví. Jejich součástí byla např. možnost exkurze do firmy Amman (zmodernizovaného Stavostroje), kterou využilo 5 tisíc zájemců. Hodně byla díky
častému autobusovému spojení navštívena všechna vybraná místa. Vynikající
koncert chrámového sboru v kostele sv. Petra a Pavla vyslechlo 110 posluchačů. Zájem byl i o prohlídku kostela, sokolovny a hradu Frymburk.
• 19.září 2015 byl se čtyřletým zpožděním otevřen v Praze tunel Blanka.
• 21. září začala další etapa revitalizace místního hřbitova. Po dubnovém vykácení stromů následovala
výměna chodníkových dlaždic před
kostelem za malé kostky.
• 26. září opět uspořádali místní
sokolové župní Přespolní běh. Soutěž velmi náročná na přípravu proběhla ve 12 kategoriích a celkem
startovalo 91 běžců z 8 tělovýchovných jednot. Za vedení předsedy organizačního výboru Jeronyma Holého se na
provedení závodu podílelo 6 členů naší T. J. Sokol.
• 28. září proběhlo zatmění Měsíce dobře pozorovatelné mezi 4. a 5. hodinou
ranní. Zájemci mohli vidět „superúplněk“. Podobný jev nastane až v roce 2029.
• 29. září 2015 zemřel ve věku 68 let nejmenší český herec Jiří Krytinář.
• 2. října 2015 zemřel ve věku 92 let oblíbený herec Lubomír Lipský. Veřejnosti byl známý především jako „děda Potůček“ ze seriálu Tři chlapi v chalupě.
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• 4. října 2015 proběhl v rámci 19. ročníku Orlicko-kladského festivalu
v místním kostele Varhanní koncert se sólistkou Jiřinou Marešovou.
• 11. října 2015 byla předčasně ukončena uzavírka rekonstruované silnice
Nový Hrádek – Borová a od 12. října začaly opět platit původní autobusové
jízdní řády.
• 9. října uvedlo kino Nový Hrádek v 10.30 pro děti herce Evu Hruškovou a
Jana Přeučila v loutkové pohádce O Šípkové Růžence. Kino bylo dětmi zcela
zaplněno, výkon herců byl vynikající a pro děti výchovný.
• 17. října se uskutečnil v Brně První národní eucharistický kongres. Spolu
s českými a moravskými biskupy se mše sv. na Náměstí Svobody, průvodu a
doprovodných akcí zúčastnilo asi 25 tisíc lidí.
• 17. října proběhly v Praze u muzea dvě demonstrace – větší proti imigrantům a menší pro ně.
• 22. října přednáška P. Jaroslava Linharta posluchače v kině opět přesvědčila o promyšlenosti jeho poutí i následném precizním dokumentárním
zpracování cestovatelských zážitků. Pojednávala o Filipínách – zemi 7000
ostrovů, krásné přírodě a šťastných, i když velmi chudých obyvatel.
• 1. listopadu předvedlo Polyfonní sdružení pod vedením Lukáše Janka
v místním kostele Koncert duchovní hudby. Asi 50 posluchačů vyslechlo
kvalitní vystoupení smíšeného pěveckého sboru a orchestru. Polyfonní sdružení vzniklo v roce 1998 a počet jeho veřejných koncertních vystoupení se blíží
číslu 150. Členy tohoto sdružení jsou i 3 občané našeho městyse.
• 12. listopadu 2015 přijal za doprovodu nejbližších spolupracovníků ve Valdštejnském paláci Senátu Parlamentu ČR člen zastupitelstva Nového Hrádku a
starosta T. J. Sokol Ing. Jeronym Holý cenu v soutěži Politik roku 2015
v kategorii Sport a veřejné zdraví. Komise ocenila jeho podstatný podíl na
úspěšné rozsáhlé rekonstrukci místní sokolovny a hřiště.
• 13. listopadu 2015, v pátek, otřásl Paříží i celou Evropou teroristický útok
spáchaný 8 teroristy na 6 různých místech. Zahynulo 129 lidí a 350 utrpělo
zranění. Francie vyhlásila výjimečný stav a její prezident prohlásil, že jsme ve
válce. K atentátům se přihlásil Islámský stát.
• 21. listopadu pokračovala revitalizace místního hřbitova vysázením
okrasných višní a tújí za pokácené stromy a výsadba dalších okrasných rostlin.
• 26. listopadu se u hasičské zbrojnice objevila nová prosklená autobusová
zastávka.
• 28. listopadu hasiči v sokolovně uspořádali tradiční Mikulášskou zábavu.
• 29. listopadu se uskutečnilo na náměstí rozsvícení vánočního stromu.
Deštivé počasí občany od velké účasti neodradilo. Vyslechli pěvecké vystoupe-
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ní žáků obou škol a všichni zájemci si pochutnali na dobrém vánočním čaji a
punči.
Jan Werich: Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí – čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je to jejich štěstí
větší.
Vánoce plné pohody a štěstí v kruhu milované rodiny a v roce 2016 hodně
zdraví a spokojenosti vám všem přeje
Anna Marková

Revitalizace zeleně Nový Hrádek
V listopadu letošního roku byla dokončena realizace projektu, jehož cílem byla regenerace zeleně v k. ú. Nový Hrádek a k. ú. Dlouhé (hřbitov,
náměstí, v blízkosti komunikací i v extravilánu). Na projekt byla poskytnuta podpora z Operačního programu životní prostředí. V rámci realizace
akce bylo provedeno frézování pařezů, ošetření dřevin a výsadba dřevin.
Projektem bylo dosaženo rozsáhlejší stabilizace a revitalizace cenné složky
vzrostlé zeleně a realizace mladých perspektivních výsadeb. Realizací projektu dojde ke zvýšení biodiverzity zeleně a stabilizaci zeleně v městysi.
Zároveň byl vyzdvižen význam zeleně a posílen vztah obyvatel k přírodě a
krajině území.

Frézování pařezů na hřbitově
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1. Revitalizace hřbitova
Spočívala v ošetření několika vzrostlých stromů a keřů, vyfrézování pařezů
a nové výsadbě zejména keřů. Základní kostra zeleně byla původně řešena dle
projektu na sadové úpravy z r. 1984, z něhož nyní zůstalo pouze několik solitérních stromů, především jehličnatých. V dřívějších letech byla odstraněna
většina výsadeb stromů, které tvořily hlavní rámování průhledů hřbitovem (většinu dřevin tvořily kulovitě, které zasáhlo expanzivní napadení lýkohubem).
Několik drobnějších dosadeb, převážně keřových, je součástí jednotlivých hrobů a dosadbou jejich majiteli. Do hlavní pohledové osy byly dosazeny listnaté
opadavé malokorunní stromy z důvodu malých prostor mezi jednotlivými hroby. Stromy byly dosazeny tak, aby do budoucna nevznikl problém při zesílení
kmenů a nárůstu kořenových náběhů. Dosadby jehličnatých stromů, především
cypřišků, jsou rozvrženy dle volnějších míst mezi hroby. Tyto dosadby dokreslují prostor hřbitova a doplňují stávající jehličnany podobného habitu. Z vyšších
keřů bylo doplněno pouze několik kusů kalin a stálezelené zimostrázy. Pokryvné a nízké keře jsou navrženy jako výplňové a dokreslující skupiny. Hlavní
osa je doplněna kulovitým kultivarem višně, dále jsou využity druhy cypřišků a
jedlovec jako dominanta v dolním rohu pozemku. Z horních odpočívadel byl
záměrně ponechán co nejvíce volný výhled do krajiny. Aktivita navazuje na
jiné práce mimo předkládaný projekt, tzn. v rámci postupné revitalizace hřbitova a budoucí plánované úpravy stavebního charakteru (tj. až po ukončení stávajících výsadeb a ošetření dřevin, stavební práce budou realizovány v závislosti
na finančních prostředcích městyse, z hlediska charakteru prací se jedná o
úpravu cest, dlažby kolem kostela, rozvody vody a následnou výsadbu trvalek).
2. Ošetření stromů
K realizaci projektu byl
městys veden nejen nutností
zajistit řádnou péči o zeleň
ve svém katastru, ale i zájmem o vytváření příznivého životního prostředí na
svém území. Zejména stromy na hřbitově nebyly v
dobrém stavu a byly v rámci první etapy projektu pokáceny (samotné kácení
tedy nebylo předmětem
předkládaného
projektu,
protože již proběhlo, součástí aktivit předmětného projektu bylo pouze frézování pařezů). Ošetření stromů na náměstí je nezbytné z důvodů zvýšeného provo-
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zu (tedy pohybu obyvatel a dopravních prostředků) a potřeby zachování bezpečnosti. K ošetření byly rovněž vybrány další stromy, u kterých je potřebný
zásah pro jejich další udržení v krajině a plnění estetické funkce.
Realizována byla nejen arboristická stabilizační opatření, ale též mladé dosadby, které výrazně zvýší druhovou diverzitu ploch. V části hřbitova došlo k
nezbytné věkové diversifikaci porostu, neboť mladé výsadby nebyly dlouhou
dobu v této lokalitě řešeny. Cílem projektu je stabilizace a dlouhodobý rozvoj
několika lokalit městyse, jež slouží jako nezbytná složka vzrostlé zeleně obyvatelům a návštěvníkům městyse. Rovněž projekt přispěje k vytvoření celkové
koncepce zeleně na hřbitově. Podporou a rozvojem vegetace v městysi dojde k
propagaci zeleně a jejího pozitivního vnímání ve společnosti.
Celý projekt má tedy nezvratný pozitivní ekologický a společensko-kulturní
dopad na městys Nový Hrádek.

Zpráva o přípravě strategického plánu městyse Nový Hrádek
Městys Nový Hrádek odsouhlasil v dubnu tohoto roku přípravu aktualizace
svého strategického plánu, jež byla následně zahájena ve spolupráci
s odbornou společností Východočeská rozvojová s.r.o. z Nového Města nad
Metují.
Strategický plán představuje významný dokument pro řízení rozvoje měst a
obcí, který však stále ještě není u mnohých samospráv dostatečně doceněn.
Nový Hrádek se rozhodnutím o jeho zpracování, resp. aktualizaci zařadil mezi
ty progresivnější municipality, které chápou jeho význam jako základní rámec
pro plánování svého rozvoje a efektivní vynakládání prostředků svého rozpočtu. Pokud tak shrneme hlavní přínosy a charakteristiky strategického plánu,
jedná o dokument, který:
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- objektivně popisuje hlavní problémy a rozvojový potenciál městyse a
navrhuje možná řešení
- je nástrojem stability rozhodování a zárukou, že rozvoj městyse bude
plynulý a promyšlený
- napomáhá tomu, aby vynakládání prostředků městyse vycházelo
z dlouhodobé strategie a jednotlivé investice na sebe navazovaly, doplňovaly
se a měly společný cíl
- je nástrojem pro sladění názorů a představ obyvatel městyse, stejně
jako subjektů v městysi působících (podnikatelů, spolků apod.)
- zvyšuje šance získat financování na rozvojové záměry městyse z evropských nebo národních dotací
- pomáhá posílit pozici městyse v území – v mikroregionu, místní akční
skupině (MAS), euroregionu a dalších celcích, na jejichž činnosti s městys podílí a ze kterých má prospěch.
Zhruba od poloviny roku se tak rozběhly práce analytické, kdy bylo třeba
shromáždit informace o městysi a jeho jednotlivých složkách - obyvatelstvu,
bydlení, školách a spolcích, ale i o ekonomických a podnikatelských aktivitách v
městysi, dopravní situaci a životním prostředí či o hospodaření městyse a jím
zřízených organizací. Detailní analýza těchto informací dává základní objektivní
obrázek o stavu městyse.
Pro jeho lepší poznání pak na analýzu navázalo dotazníkové šetření, v němž
se obyvatelé, ale i subjekty v zde působící (podnikatelé, spolky apod.) vyjadřovali k mnoha otázkám života a fungování městyse. Celkem se ho zúčastnilo 178
obyvatel (vč. chatařů a chalupářů), což je velmi dobrý výsledek, svědčící o
zájmu lidí o dění v jejich obci. Velmi cenná byla i vyjádření místních podnikatelů a neziskových organizací. Ve svém souhrnu poskytlo šetření dobrý obrázek o
subjektivním vnímání života městyse jeho obyvateli a klíčovými aktéry.
Výstupy těchto činností vytvořily dobrý základ pro návrhovou část strategie,
tedy jakési doporučení, kam by městys měl směřovat, jaké problémy by měly
být přednostně řešeny a jaké příležitosti by měly být využity tak, aby byl rozvoj
městyse efektivní a jeho směřování odpovídalo i představám a potřebám jeho
obyvatel a subjektů.
Počátkem roku 2016 bude v městysi představen a projednán návrh strategie a ve spolupráci s místní samosprávou budou navrženy i první projekty a
akce, o které by měl městys v nejbližších letech usilovat a které by měly být
konečným, hmatatelným vyústěním strategického plánování a uvedení jeho
výstupů v každodenní život městyse a jeho obyvatel.
Bc. Zdeněk Drašnar
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PŘESPOLNÍ BĚH
Každý rok se koná na Novém Hrádku přespolní běhu. Závod pořádá sokol
Nový Hrádek. Bývají často nepříznivé podmínky proto, že se běhá na podzim.
Já jsem závod běžela po 5. Dříve se závod běhal pod Frymburkem, ale
v posledních letech se běhají okruhy u kina. Letos z holek 2005 – 2006 nás asi
běželo 15. Tento rok jsem skončila 4. 2005 – 2006 běhají trasu 300m. Nejdříve
se běží do kopce potom následuje krátká rovinka pak kousek z kopce a na konec dlouhý malý kopeček s docela prudkou zatáčkou. Děti z lyžařského oddílu
před závodem pilně trénují. Moje kamarádka Nikola Šrůtková skončila na 2.
místě. Z lyžařského oddílu nás běželo asi 20. Závod měl jako každý rok dobrou
atmosféru, hodně se fandilo a bylo mnoho běžců. Příští rok ráda poběžím ale
bude mě čekat delší trať.
Klára Sychrovská

Návštěva žákyň Sokola Nový Hrádek v Praze
Naše děvčata se na jaře
zúčastnila soutěže pod názvem „Naše sokolovna“, kterou pořádala Česká obec sokolská. Na soutěži se svými
pracemi podílelo 14 žákyň.
Malovaly obrázky týkající se
hrádovské sokolovny (pohled
z venku, uvnitř, úniková cesta
dle bezpečnostního plánku,
jejich oblíbené nářadí a cvičení) a psaly texty o naší sokolovně, její historii a současnosti, které jim připravila cvičitelka
Lída. Této soutěže se zúčastnilo celkem 15 jednot z celé České obce sokolské.
Mezi pěti vyhodnocenými pracemi byla i práce našich děvčat. Odměnou bylo
pozvání na dvoudenní pobyt v Praze v Tyršově domě. Výletu do Prahy ve
dnech 7. až 8. listopadu 2015 se nakonec podívalo 7 děvčat v doprovodu cvičitelek Lídy a Radky.
V sobotu časně ráno jsme odjely vlakem z Nového Města nad Metují do
Prahy. Po příjezdu do Tyršova domu jsme obdržely informace o našem programu, ubytování a mapky Prahy. Následoval oběd v Hotelu Kampa a poté
pěší výlet směr Malostranská sokolovna, Chrám Panny Marie Vítězné
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s Pražským Jezulátkem, kde jsme se podívaly přímo do sakristie. Zde nám
usměvavá řádová sestra ukázala několik vzácných šatiček, do kterých jezulátko
převlékají podle duchovních období a vyprávěla nám jeho historii. Byl to pro
nás velký zážitek. Pokračovaly jsme Malostranskou ulicí, Královskou cestou
přes Karlův most na Staroměstské náměstí. Na Staroměstském náměstí nás
čekal výstup na věž radnice s orlojem. Cestou na vyhlídku jsme viděly ve speciální místnosti skrz sklo apoštoly, kteří jsou součástí pražského orloje. Nahoře
nás čekal nádherný výhled. Po tomto výstupu dostala děvčata upečené muffiny
od cvičitelky Radky. Další zastavení bylo v Týnském chrámu, do něhož se prochází historickým domem. V chrámu jsme měly za úkol najít náhrobní desku
alchymisty Tycho de Brahe. Poté jsme se metrem přemístily do stanice Anděl,
kde jsme si prohlédly výstavu Království železnic, expozice se týkala pohyblivých modelů železnic s tématikou různých částí České republiky, dále jsme
viděly různé druhy stavebnic a modelů vlaků a automobilů. Překvapil nás holčičí koutek se starobylými panenkami a pokojíčky a část staré tramvaje v životní
velikosti, ve které si děvčata vyzkoušela profesi řidiče. Po návratu následovala
večeře a koupání v bazéně Tyršova domu. Děvčata i přes náročný celodenní
program dováděla ve vodě a překvapila nás jejich náruživost ve skocích do
vody. Zdálo se, že vlastně ani nechtějí jít spát, že si to ještě musí „užít“, ale
spánek byl silnější a děvčata ukázněná.
Nedělní dopoledne nás čekalo ústní vyhodnocení soutěže a prezentace naší
Podkrkonošsko-Jiráskovy župy. Každý z účastníků dostal jako poděkování
tričko a pamětní list. Pro naši jednotu jsme dostaly dvě publikace o Michnově
paláci, který tvoří součást komplexu budov České obce sokolské. Společně
jsme se vyfotili s dalšími jednotami před Tyršovým domem. Následovala ještě
vyhlídka na Prahu ze střechy Tyršova domu. Počasí nám přálo, viděly jsme
Hradčany, Petřín, Národní divadlo a
další pražské památky. Národní
divadlo děvčata poznala podle „zlaté zahrádky“, zdobení na střeše
divadla. Cestou domů jsme zažily
dobrodružnou cestu pražským metrem na hlavní nádraží, ze kterého
jsme odjely vlakem do Nového
Města nad Metují.
Cestou zpět nás všechny zmohla únava spojená s velkým teplem,
ale zážitky z nabitého programu
nám zůstaly. Výlet do Prahy zdokumentovala svým obrázkem Kačka Hudková.
Text a foto: cvičitelky Martinková Lidmila a Machová Radka
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jsme bydleli? Milé zázemí bylo poskytnuto po celou dobu pobytu přímo
v rodinách, kde se o nás postarali na jedničku.
Londýne, těšíme se zase někdy na další návštěvu!:)
Mgr. V. Voltrová a Mgr. K. Jirásková
Projekt "Evropou bez hranic" byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva č. 56.

London Eye

Hello London!
Základní škola Nový Hrádek prožila díky Výzvě 56 několik krásných listopadových dnů v kouzelném Londýně.
Autobus plný těšících se dětí spolu s učiteli a kamarády ze ZŠ Solnice vyrazil
poznávat tuto evropskou metropoli, která nás příjemně překvapila teplým
počasím. Program byl velmi pěkně připraven paní průvodkyní Janou Hudkovou, které tímto velice děkujeme. Její poutavá vyprávění o památkách všechny zaujala a získali jsme plno nových informací.
Při procházce podél břehů Temže jsme žasli nad Tower Bridge, pevností
Tower, mostem Millennia, katedrálou Sv. Pavla, kde důstojně právě probíhaly
oslavy k ukončení 1. svět. války. Z ptačí perspektivy londýnského Oka London
Eye jsme mávali na Big Ben, mrakodrap Střep, Okurku a Westminster.
Také jsme využili projížďku lodí po Temži až k nultému poledníku na
Greenwich. Neopomenuli jsme procházku centrem k Buckinghamskému paláci, další naše kroky směřovaly na Trafalgarské náměstí. Milovníci umění nadšeně zavítali do Národní galerie, kde mohli spatřit opravdové skvosty od Vincenta van Gogha, Renoira, Moneta a mnoho dalších světově známých děl. Další
zastávkou byl mořský Brighton a jeho obří akvárium nejen se žraloky a rejnoky.
Úžasné!
Součástí pobytu byla také výuka anglického jazyka ve škole, kterou jsme si
s rodilými mluvčími nesmírně užili a rozšířili si tak svoji slovní zásobu. A kde
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Novohrádecký kostel a Santini
Možná jste si stejně, tak jako já, lámali hlavu nad tím, kde se vzala informace o
tom, že náš kostel sv. Petra a Pavla je postaven podle návrhu českého architekta
italského původu Jana Blažeje Santiniho. Odpověď mi dal e-mail, který mi zaslal
náš rodák pan PhDr. Václav Drašnar, redaktor týdeníku Český zápas. V jeho příloze byl článek Pavla Zahradníka z časopisu Průzkumy památek I/1999, který se
zabývá působením Snatiniho na opočenském a sadovském panství. V tomto článku
je i následující zmínka o našem kostele:
„Zatímco zhotovení plánu pro kostel v Přepychách nemělo za následek žádnou
stavební činnost, jinak tomu bylo s plánem pro nový kostel v Novém Hrádku, v
horách na samém okraji opočenského panství. Půdorys ke stavbě kostela v Novém
Hrádku, nedatovaný a nepodepsaný, se dochoval spolu s plánem starého stavu dosavadního dřevěného novohrádeckého kostela. Plán nového kostela je nadepsán
„Frimburger Kürchen Grundrieß deß andern Gedanckhens“; jde tedy zřejmě o
druhou variantu návrhu. Po srovnání s jinými doklady Santiniho písma lze konstatovat, že i popisek pod plánem pochází ze Santiniho ruky. Je možné, že plánů pro
Nový Hrádek se týkala cesta nejmenovaného opočenského políra do Prahy. V lednu
r. 1722 bylo totiž zaplaceno za cestu i za práci 10 zl. opočenskému polírovi, který
byl na Kolovratův rozkaz poslán „do Prahy k inženýru p. Santinimu kvůli nějakým
plánům a musel tam několik dní čekat“, a který také sám zhotovil nějaké plány.
Základní kámen k novohrádeckému kostelu sv. Petra a Pavla byl položen do pravého rohu budoucího presbytáře, hledíme-li od hlavního vchodu do kostela, již 15.
května 1722, kdy byla sepsána i pamětní listina. V ní, jak bylo obvyklé, nebyl uveden architekt, nýbrž pouze provádějící stavitel (zaznamenaný jako „stavitel čili
polír“), jímž byl Václav Hanovec z Prahy. Z vrchnostenského důchodu bylo zároveň vydáno vědro piva „za pokládání základního kamene u hrádeckého kostela
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polírovi a jiným zedníkům. O rok dříve již byla Colloredem v Miláně a hradeckým
biskupem v Hradci Králové vydána listina, datovaná 24. dubna a 26. května 1721,
jíž byla v Novém Hrádku založena farnost. O průběhu stavby kostela mnoho zpráv
nemáme; stavební účty se nedochovaly. Již po roce byl dne 29. června 1723 benedikován dostavěný presbytář kostela a byla v něm sloužena první mše. Dne 4. září
téhož roku bylo vyúčtováno 32 žejdlíků lněného oleje „na natření šindelové střechy na hrádeckém kostele nad tamní římsou“ a dne 23. října bylo z důchodu zaplaceno 6 zl. „za velký železný kříž, který byl osazen na věž hrádeckého kostela, opočenským malířem Augustinem Čepkem byl natřen zelenou barvou a byl pozlacen
jemným plátkovým zlatem.“ Letopočet 1723 také nacházíme nad hlavním vchodem
do kostela. Stavba kostela však trvala ještě několik let. Jelikož nebyla postavena
kostelní věž (kostel měl pouze sanktusník), musela být ponechána dosavadní o
samotě stojící zvonice. Až 29. června 1726 „byl benedikován celý novohrádecký
kostel čili jeho loď“; kostel byl zároveň obehnán novou hřbitovní zdí. Kostnice u
kostela byla opatřena nápisy, jejichž chronogramy dávaly letopočty 1725 a 1727.
Po dokončení stavebních prací byl kostel vybavován mobiliářem – roku 1726 bylo
za 66 zl. pořízeno 22 lavic, roku 1728 za 100 zl. hlavní oltář, roku 1729 za 45 zl.
kazatelna, za 50 zl. obraz sv. Petra a Pavla pro hlavní oltář a za 6 zl. obraz sv. Jakuba pro postranní oltář, roku 1730 za 12 zl. velká socha sv. Jana Nepomuckého a
za 40 zl. postranní oltář Panny Marie, roku 1731 za 14 zl. kamenná křtitelnice, roku
1733 byl za 80 zl. štafírován hlavní oltář a za 10 zl. byla v Dobrušce pořízena zpovědnice, roku 1734 malíř Eliáš Föcker za 97 zl. štafíroval oltář Panny Marie, kazatelnu, zpovědnici a mřížku k přijímání a posléze roku 1736 byl za 55 zl. pořízen
varhanní pozitiv. Bývalý hlavní oltář starého kostela (dnešní oltář sv. Josefa) v
novém kostele zůstal, pouze byl přesunut na místo oltáře postranního. Tvůrce sochařské výzdoby kostela prameny jménem neuvádějí; v obilních účtech však nacházíme zprávu, podle níž byl 4. července 1724 vyúčtován oves „pro koně litomyšlského sochaře, který dělá oltář hrádeckého kostela.“ Tímto litomyšlským
sochařem mohl být zřejmě míněn jedině Jiří František Pacák či Antonín Appeller.
Nebyl to však jediný sochař, jehož dílo bylo tehdy získáno pro novohrádecký kostel, neboť socha sv. Jana Nepomuckého pochází zřejmě od chrudimského Ignáce
Rohrbacha. Novohrádecký kostel ovšem nemá dnes architektonicky stejnou podobu, jakou získal ve dvacátých letech 18. století. Příčinou této skutečnosti je požár,
který zde vypukl 9. května 1843 a při němž „shořela zvonice, zvony byly roztaveny
a střecha kamenné postranní předsíně, dřevěné předsíně a zdi farního dvora a hřbitova byly strženy a zničeny.“ Největší škodou bylo zničení staré, samostatně stojící
zvonice, místo níž bylo na návrh zednického mistra Hrubého rozhodnuto postavit
zvonici novou, zatímco přízemí staré zvonice mělo být použito jako vstup na hřbitov. Až poté tedy došlo ke stavbě dodnes stojící věže v průčelí kostela.“
Bc. Zdeněk Drašnar

Kostel sv. Petra a Pavla půdorys nového kostela se Santiniho rukopisem, 1721
(SObA Zámrsk, Vs Opočno, sign. 3-24-110).
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MELODIE ŠTĚDRÉHO DNE
„Hej mistře, vstaň bystře,
vzhlédni na jasnost, nebes na švarnost,
krásu uhlídáš v tento noční čas.
Hvězdy jsou dnes krásnější,
obloha jest jasnější,
měsíc krásně plápolá,
svítí nám sad, stodola...“

Premiéru vánoční mše pastorální Jakuba
Jana Ryby v Klenečském kostele popisuje J.
Š. Baar ve své Paní komisarce a dodává,“že
ani nejslavnější opera světa nebyla nikdy hrána s větším nadšením a poslouchána s větší láskou a obdivem než tato prostičká
náboženská hra.
Je několik minut před půlnocí. Až se ručičky hodin spojí, zazní pod chrámovou klenbou hudba, kterou budou dnešní posluchači poslouchat se stejným zalíbením, se stejným okouzlením jako kdysi. Zazní líbezné čisté tóny České mše
vánoční Jakuba Šimona Jana Ryby. Hudba radostná, šťastná, půvabná, vroucí,
plná srdce, hudba vpravdě česká.“
Melodie České mše vánoční se rozezní jen jednou za rok. Je pevně vsazena
do vánočního týdne Božího narození, do onoho týdne radosti, míru a lásky,
který působí tak sugestivně, že dokonce i lidé se stávají lepšími. Jako každý rok
i letos bude znít v kostelích, na koncertech po celé zemi.
Při půlnoční mši svaté na Štědrý den provede zdejší chrámový sbor a
orchestr Rybovu mši i u nás v kostele sv. Petra a Pavla v Novém Hrádku a
potom ještě ve druhém svátku vánočním na sv. Štěpána v 8.30 hod.
Začal jsem J. Š. Baarem, je tedy správné, abych jím ukončil :
„Černá noc tlačí se na okna a poslouchá, zlaté hvězdy přestaly na obloze
mrkat a poslouchají, měsíc se zastavil nad kostelní věží, lesy se ztišily a všechno
poslouchá úžasně krásný Agnus Vánoční mše, kterou složil Jakub Jan Ryba,
rožmitálský kantor.“

Obnova Ukřižování Izidor
V nedávných dnech byly dokončeny restaurátorské práce drobné sakrální stavby – Ukřižování Izidor, která vlivem povětrnostních podmínek ztratila svoji
autenticitu. Obnova spočívala v demontáži + zpětné montáži pískovcového
Ukřižování a následném chemickém a mechanickém očištění povrchu, zpevnění
narušených míst, doplnění a modeláži chybějících partií. Pro klidné rozjímání
pocestných byla v blízkosti osazena kamenná lavička. Práce v požadované kvalitě provedla firma Miroslav Kubala, Kamenictví a kamnářství Opočno.
Akce byla podpořena z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní
rozvoj ČR.

J. J. Ryba má letos výročí 250 let od narození a 200 let od úmrtí. Byl vynikající učitel a pedagog, varhaník, napsal asi 1400 skladeb a řadu českých a latinských mší.
Jiří Hlaváček st.
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Oprava a doplnění vybavení víceúčelového hřiště pro veřejnost
V měsících září a říjen 2015 proběhly práce na opravě a doplnění vybavení víceúčelového hřiště pro veřejnost u základní školy. Došlo k výměně potrhaných a povětrnostními vlivy poškozených sítí na oplocení a zároveň doplněny ještě chybějící sítě, které
zabraňují propadávání míčků oky oplocení na sousední pozemky. Zároveň také bylo
vyměněno pevné zakrytí pískového doskočiště, které bylo v havarijním stavu. Bylo
nahrazeno zákryty na kolečkách, které umožní snadnější manipulaci a tím i častější
využití při hodinách tělesné výchovy v základní škole.
Stav před

Z farnosti
Vážení občané, milí přátelé, sestry a bratři,
jistě i čtvrté číslo Frymburských ozvěn berete nedočkavě do rukou. Je tedy
prosinec, poslední měsíc letošního roku. A také advent, doba očekávání. A nebojím se říci, že velkého – i my dospělí s dětskou netrpělivostí vyhlížíme čas
vánoční.
Doba adventní je vstupem do nového církevního roku. Trvá různě dlouho,
pokaždé však má čtyři neděle - ty znázorňují svíce o nedělích postupně rozsvěcené na adventním věnci. To je symbolika. Ale je zde i něco méně očividného,
ale o to důležitějšího: doba se světlem svící kéž prozáří naše nitro - v touze po
setkání s tím, na kterého všichni více či méně vědomě čekáme.
Příchod našeho Pána na svět je vstupem do doby vánoční. Ta se nese v tiché
radosti srdce – z toho, že Bůh na lidskou rodinu nezapomněl a poslal svého
Syna, narozeného z Panny Marie, aby všem lidem nabídl víc než jen přítomnost… Pán přichází jako dítě, které nám nese světlo, život, naději. Kéž toto
pocítíme a společně prožijeme právě v čas vánoční.
Přeji vám všem do nadcházejících dní klid, pohodu a Vánoce, které budou
opravdové - právě tím, že je prožijeme v dobrém, v sounáležitosti s bližními a v
blízkosti Pána, který užuž přichází…

Stav po

Milostiplné Vánoce Vám přeje
P. Jindřich Tluka

„Cestování nejen za vzděláním“
Asi jste si už přečetli článek na web stránkách Nového
Hrádku o výjezdech naší školy do zahraničí. Já na to
chci ještě navázat a hlavně se trochu zamyslet nad situací
v Evropě, která je bohužel i s cestováním úzce spjata.
Tento projekt evidován pod číslem 15POV01-0010 byl finančně podpořen Královéhradeckým krajem.
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V dubnu se ke mně dostala informace, že školy mají šanci zažádat o dotaci v
rámci výzvy 56 na vzdělávací pobyty pro žáky i učitele. Oslovila jsem naši
školu, zda se nechce do projektu také zapojit, všichni souhlasili a začalo se na
akci pracovat. V druhém kole se podařilo peníze získat. Systém ministerstva a
rozdělování financí byl totiž velice podivný a škoda, že se nepočítalo hned od
začátku s vyšším obnosem, aby bylo zapojeno ještě více dětí zdarma. Ale i tak v
září vycestovalo 26 dětí do Německa na výuku v Mnichově a za poznáním
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Bavorska a v listopadu pak dalších 26 žáků jelo do Anglie na výuku v Londýně.
Samozřejmě jsme během zájezdu navštívili i nejdůležitější pamětihodnosti a
další místa království. Jsem moc ráda, že místní děti měly šanci si vyzkoušet
život v cizí zemi, kde vládne už více jak 64 let elegantní dáma, kde se jezdí
vlevo, vzdálenost se měří na míle, lidé pojídají fish+chips a vůbec nemají
proslulé londýnské mlhy, ale tráví veškerý volný čas v parcích, krmí veverky a
holuby a každý den se vás nezapomenou 100krát zeptat „Jak se máš?“. Děti
musely používat výhradně cizí jazyk, ochutnaly místní speciality, poznaly nové
lidi a to různé barvy pleti a vyznání a na chvíli zapomněly na pohodlí u nich
doma a zvykaly si na cizí mravy a tradice.
V pátek 13.11. se mi dost změnil pohled na bezpečnost během cest do
zahraničí, ale také jsem si uvědomila, že bohužel neovlivním průběh zájezdů a
že mě do Vánoc čeká ještě šest dalších akcí s dětmi nejen z okolí a že musím
být silná a věřit, že vždy budeme ve správný čas na správném místě a vrátíme
se v pořádku domů. Z cest do zahraničí osobně nikoho neodrazuji, ale také mu
nemohu mít za zlé, když se bojí a odmítne jet. Sama za sebe mohu říci, že i přes
tlak médií a osob, které mají pocit, že ostatní jsou blázni a mají sedět doma,
jsem zažila několik dalších poklidných zájezdů, kdy si člověk váží příležitosti,
že tam může být, vidí na vlastní oči, že je situace stabilní a nikdo si kolem
nepřipouští, že může být hůře, ale chce si užívat každého dne, a také konečně
vidím, že se Evropa stará a zvyšuje bezpečnostní kontroly a hlídá hranice a
památky, ale kdo ví.....
No a co jsem pro vás, pro nadšené cestovatele, připravila pro rok 2016?
Začínám svoji 15. jubilejní sezónu a jako každý rok pro vás mám novinky, ale i
zaběhnuté oblíbené zájezdy. Určitě zase vyrazíme do Prahy na některý z
muzikálů, nabízí se znovu zjara Angelika, a na podzim Adéla ještě nevečeřela a
také muzikál pro celou rodinu, vhodný i jako vánoční dárek, Ať žijí duchové!
11. 6. 2016. Budu se snažit nabídnout i klasiku v Národním divadle, v červnu
by to měl být Čarokraj a snad někdy během roku znovu Sluha dvou pánů. V
březnu zase pojedeme jako velká parta lyžařů do Itálie nebo Francie, čeká nás i
oblíbený vinný sklípek ve V. Bílovicích a opět poznávací zájezdy včetně
Anglie, Itálie, Francie atd. Novinkou bude zájezd v červenci za krásami
Slovinska s koupáním a víkendový pohodový zájezd do Rakouska, údolí
Wachau se zastávkou v Brně a pro zájemce i ve vile Tugendhat. Letos o
adventu jsme navštívili Budyšín, Görlitz a jednodenní Vídeň a příští rok bych
vás chtěla pozvat do adventně vyzdobené Wroclawi. Budu se těšit, že mých
služeb opět využije i ZŠ a MŠ na školní výlety a snad i Sokol o víkendu na
konci srpna, ale kam to bude, to je ještě překvapením.
Samozřejmě, že u mě i na příští rok můžete objednat dovolenou do jakékoliv
destinace na světě, slevy na první chvíli nebo děti zdarma jsou stále v platnosti
a blíže k létu bude i online prodej na last moment a nejaktuálnější informace o
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akcích na mém webu nebo facebooku.
Na závěr bych vám všech chtěla poděkovat za důvěru a přízeň v tomto roce
a popřát vám touto cestou hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a pohody do
dalšího „náročného“ roku a budeme si všichni držet palce, aby zvítězil zdravý
rozum a nemuseli jsme se strachovat o životy své i našich blízkých.
Jana Hudková

Starostenský řetěz
Náš městys má novou insignii – starostenský řetěz se znakem Nového
Hrádku. Má symbolizovat vážnost úřadu
nositele
a reprezentovat
městys
při oficiálních akcích jako jsou: oslavy
městyse, slavnostní zasedání zastupitelstva, slavnostní přijímání návštěv, vítání
občánků a při oficiálních či jinak významných obřadech městyse.
O pořízení této insignie rozhodlo zastupitelstvo v loňském roce poté, co
městys získal ocenění v soutěži Samospráva roku. Řetěz vyrobilo družstvo hodinářské a umělecké výroby Znak Malá
Skála.
Používání starostenského řetězu s medailí s obecním znakem při slavnostních příležitostech se vyvinulo ze středověkého obyčeje, podle něhož hodnostáři a úředníci, kteří měli právo na vlastní úřední pečeť, nosili typář pečeti –
pečetidlo na řetěze na krku jako odznak úřední hodnosti. Jeho váha není jen
symbolická. Z těžké slitiny se vyrábí možná právě proto, aby starostu na krku
patřičně tížil, aby si prostřednictvím jeho skutečné váhy uvědomil i tu pomyslnou tíhu úřadu, který zastává.
Bc. Zdeněk Drašnar
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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

Společenská kronika
říjen - prosinec 2015

•
•

Naši nejstarší občané oslavili narozeniny:
Šotola Josef
Drašnarová Marie
Černý Přemysl
Hlaváček Jiří
Šotolová Jana
Heřmanová Dagmar
Grulich Ladislav
Zákravská Anna

73 let
80 let
90 let
73 let
78 let
77 let
76 let
76 let

Heřman František
81 let
Rybínová Květoslava 72 let
Jiráková Vlasta
71 let
Rázlová Ludmila
85 let
Přibylová Eva
71 let
Rázl Josef
72 let
Chárová Zdenka
75 let
Grim Pavel
70 let

•
•

•
•

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

Ema Havrdová
Pavla Jelínková
Šťastným rodičům blahopřejeme.
Zlatá svatba:

Z příspěvků sestavili Ing. Jiří Hlaváček a Mgr. Hana Hlaváčková
Stálí dopisovatelé: Anna Marková, Bc. Zdeněk Drašnar, Bc. Jarmila Drašnarová,
Ing. Pavel Sobotka, Petra Přibylová, Jiří Hlaváček, Lidmila Martinková, Ing. Jeronym Holý, Pavel Bohadlo, Ing. Petr Hlaváček
Příspěvky, prosíme, zasílejte nejlépe mailem na adresu: jirka.hla@tiscali.cz
Nevyžádané příspěvky se nevracejí
Tisk: Daniel Wolf, Vrchoviny, náklad: 200 výtisků. Číslo vyšlo 23. 12. 2015
Příští číslo vyjde pravděpodobně v březnu 2016, uzávěrka bude 10. 3. 2015

Vážení čtenáři,
je to již (pro nás neuvěřitelných) 20 let, co jsme se v prosinci 1995 ujali přípravy Frymburských ozvěn. Je to 10 let, co je tento čtvrtletník tištěn na profesionální tiskárně. A je to 5 let, kdy jsou vám FO poskytovány zdarma. Děkujeme
vám za přízeň a také za včasné zasílání příspěvků - stále se něco zajímavého v
našem městysi děje a tak máte možnost si vždycky něco pěkného přečíst. Kompletní sbírku Frymburských ozvěn od roku 1976 najdete na http://www.novyhradek.cz/index.php?str=frozveny.
Přejeme vám krásné a požehnané vánoční svátky. A v roce 2016 ať vás čekají
jen šťastné události.

Rudolf a Jiřina Dušánkovi 50 let spol. života
Jiří a Jiřina Hlaváčkovi
50 let spol. života

Ing. Jiří Hlaváček a Mgr. Hana Hlaváčková

Manželům přejeme hodně štěstí, zdraví, pohody a splnění všech přání.

Zemřela:
Božena Přibylová
Vzpomínáme...
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Rozsvěcení vánočního stromu

Varhanice Jiřina Marešová

Termíny akcí v sokolovně:
26. 12. 2015 - Vánoční zábava
16. 1. 2016 - Myslivecký ples
23. 1. 2016 - Sokolský ples
24. 1. 2016 - Dětský karneval
6. 2. 2016 - Hasičský ples
20. 2. 2016 - Ples SRDPŠ
Hello London!
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