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Anička Sobotková (vpravo) během průvodcovské služby v kostele sv. Petra a Pavla

ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ MĚSTYSE NOVÝ HRÁDEK
3 / 2016

ZÁŘÍ

zdarma

Starosta městyse Bc. Zdeněk Drašnar (druhý zleva) při odhalení pomníku jezdecké srážky
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Ocenění za péči o válečné hroby a pietní místa
Pamětní plakety Péče o válečné hroby převzalo v pátek 1. července
v průběhu slavnostního odhalení figurálního pomníku jezdecké srážky u Střezetic v rámci vzpomínkových akcí k 150. výročí bitvy u Hradce Králové a války
1866 celkem 7 oceněných. Plaketa je symbolickým oceněním příkladné
a záslužné práce v této oblasti. Pro nás je potěšitelné, že mezi oceněnými byl
i náš městys, který se ve svém katastru dlouhodobě příkladně o válečné hroby a pietní místa stará.
Za městys plaketu z rukou zástupce Ministerstva
obrany ČR plukovníka generálního štábu Eduarda
Stehlíka převzal starosta městyse Zdeněk Drašnar.
Plaketa je malým uměleckým dílem, na kterém je
vyobrazen tvar kapky. To může symbolizovat plamen svíčky na hrobech padlých, ale i slzu prolitou za
ty, kteří se už nevrátili z bojů domů.
Válečné hroby i pietní místa jsou evidovány
v Centrální evidenci válečných hrobů, kterou vede
Ministerstvo obrany ČR, a je veřejně přístupná na
webových stránkách www.valecnehroby.army.cz.
Péče o válečné hroby a pietní místa v Novém Hrádku
Městys Nový Hrádek dlouhodobě dobře pečuje o válečné hroby a pietní místa,
která se nacházejí v jeho katastru. Prostředky na opravu a údržbu získává
nejen z Ministerstva obrany ČR, ale i z jiných dotačních titulů a vlastního rozpočtu. Zejména v posledním období se podařilo realizovat jejich opravy. Kromě
jednoho hrobu legionáře na místním hřbitově (jehož oprava se výhledově také
plánuje) jsou všechny hroby a pietní místa v perfektním stavu.
Seznam válečných hrobů a pietních míst na území Nového Hrádku s popisem
realizovaných akcí:
Dvojhrob sovětských vojáků z II. světové války (číslo VH: CZE-5209-04613)
Hrob na místním hřbitově byl v roce 2001 za pomoci dotace z MO ČR renovován, od té doby je hrob i jeho okolí pravidelně udržováno z prostředků městyse
Nový Hrádek.
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Památník obětem světových válek (číslo VH: CZE-5209-40627)
Památník na místním náměstí byl v roce 2011 opraven za pomoci dotace
v rámci Programu rozvoje venkova prostřednictvím Místní akční skupiny POHODA venkova. Pravidelná údržba památníku i jeho okolí je pro městys samozřejmostí. U památníku se pravidelně konají různé pietní a vzpomínkové akce
(např. 100 let od zahájení I. světové války, 70 let od konce II. světové války,
turistické srazy atd.).
Pamětní deska umučeným z II. světové války (číslo VH: CZE-5209-40689)
Pamětní deska byla v rámci rozsáhlé rekonstrukce, která se za finančního přispění městyse uskutečnila v roce 2014, přemístěna na důstojné místo ve
vstupní chodbě sokolovny.
Pomník obětem 2. světové války (číslo VH: CZE-5209-37314)
Volně přístupný symbolický pomník obětem 2. světové války je umístěn na
křižovatce silnic do Olešnice v Orlických horách a na Dlouhé. Mimo frekventované turistické „červené Jiráskovy cesty“, zde prochází i cyklotrasy č. 22 a
č. 4035. Nachází se zde i hojně navštěvovaná rekreační zařízení. Tento pomník
nechal v roce 1947 postavit tehdejší ministr zahraničí Jan Masaryk a věnoval jej
obětem nacismu kraje podorlického. Stojí v místech, kde byl 6. května 1945
Němci zastřelen místní občan Hugo Vogel.
Po roce 1948 byl nápis se jménem Masaryka z pomníku odstraněn. V roce
1968 byla místními obyvateli sepsána žádost o obnovení nápisu. Žádosti nebylo vyhověno.
Teprve v roce 1990 byl zdevastovaný památník za přispění občanů renovován.
V roce 2010 neznámý pachatel z tohoto pomníku odcizil všechny tři bronzové
desky a zároveň poškodil pískovcový blok z hořického pískovce.
V roce 2013 byl pomník zrekonstruován městysem Nový Hrádek za finanční
podpory Ministerstva obrany ČR.
V blízkosti pomníku byl umístěn informační panel (náklady na jeho vyhotovení
byly hrazeny z prostředků městyse Nový Hrádek nad rámec finanční spoluúčasti), který obsahuje údaje o historii předmětného místa a pomníku. Na panelu je
také informace o době provedení opravy, způsobu financování a o finanční
účasti poskytovatele dotace.
Slavnostního odhalení opraveného pomníku 28. 10. 2013 se zúčastnilo přes
300 lidí z širokého okolí. U této příležitosti byla uspořádána výstava historických pohlednic a dobové výstroje a výzbroje, dále proběhla beseda
s pamětníky a byla vydána brožura. Akce byla následně prezentována
v regionálních médiích.
Bc. Zdeněk Drašnar
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Pořízení nového dopravního automobilu pro
evakuaci osob a nouzové zásobování obyvatel obcí pro JSDH Nový Hrádek
Městys Nový Hrádek podal žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 19 Technika pro IZS na projekt „Pořízení nového dopravního
automobilu pro evakuaci osob a nouzové zásobování obyvatel obcí pro JSDH
Nový Hrádek“. Žádost byla dne 16. 7. 2016 schválena k financování. Celkové
způsobilé výdaje projektu budou 1 425 726,06 Kč a podpora z EU (EFRR)
bude činit 85%, tedy 1 211 867,15 Kč, 5% bude poskytnuto ze státního rozpočtu a 10% připadne na spolufinancování z rozpočtu městyse. Předpokládaný
termín ukončení realizace projektu je 31. 8. 2017.
Cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity řešení mimořádných událostí
vzniklých v důsledku nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.
Specifickými cíli projektu pak jsou:

Ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016
V sobotu 20. srpna 2016 proběhlo ve vítězné obci Rudník slavnostní vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2016 v Programu obnovy venkova v
Královéhradeckém kraji. Pro nás je velice potěšitelné, že Nový Hrádek získal
Cenu hejtmana za originální prezentaci obce. Toto ocenění je spojeno i s finanční odměnou 25 000,- Kč.
Ještě více než peníze je důležité, že se naše obec ve velké konkurenci neztratila
a ukázala, že jsme po vítězství v roce 2011 neusnuli na vavřínech. Na druhou
stranu jsme si vědomi, že stále je co zlepšovat. Velice pozitivní je, že se můžeme opřít o podporu naprosté většiny občanů, spolků, organizací a místních
firem a společně tak zlepšovat podmínky pro život na Novém Hrádku. Za což
patří všem obrovské poděkování.
Bc. Zdeněk Drašnar
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a) snížení negativních jevů mimořádné události;
b) modernizace zásahové techniky a technické vybavenosti JSDH Nový Hrádek;
c) zvýšení připravenosti JSDH a zvýšení kvality řešení mimořádných událostí;
d) snížení časové dotace potřebné při záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí.
Výstupem projektu je nákup nového dopravního automobilu DA-L1Z s pohonem 4x4 určeného především pro evakuaci osob a nouzové zásobování obyvatel. Toto nové vozidlo výrazně posílí stávající vybavení složky IZS JSDH Nový
Hrádek JPO III/1 a bude velkým přínosem pro řešení mimořádných událostí
vzniklých především v důsledku nadprůměrných sněhových srážek a masivních
námraz, které jsou jednou z hlavních příčin ohrožení života obyvatel, ohrožení
majetku (riziko destrukce přetížení střešních konstrukcí), výpadku elektrického
proudu a souvislosti s tím i výpadku v dodávce pitné vody, apod.
Bc. Zdeněk Drašnar
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 24. června obdržel městys v soutěži Vesnice roku stuhu za originální
prezentaci obce s 25000,- Kč.
 K 1. červenci podal Robert Šlachta demisi z funkce ředitele Ústavu
vyšetřování organizovaného zločinu z
důvodu sloučení tohoto ústavu s Policií ČR.
 1. července převzal starosta plaketu Péče o válečné hroby. Předal mu
ji ve Střezeticích plukovník Eduard
Stehlík. Oceněných bylo 7.
 2. července proběhlo pouťové
opékání selete s atrakcemi pro děti i
dospělé.
 3. července při slavnostní pouti
probíhala za účasti 4 kněží mše se
zpěvy a svěcení opraveného kříže v
kostelní chodbě. Vše provázel krásný
koncert farního sboru.
 6. srpna byly zahájeny Olympijské hry v Rio de Janeiro. Naši sportovci získali 10 medaili, z toho 1 zlatou a 2
stříbrné.
 27. srpna uskutečnila T. J. Sokol zajímavý výlet do Medvědí jeskyně v
Polsku a do Dolní Moravy na Stezku v oblacích.
 V srpnu začala v Bukovci výměna vrchního elektrického vedení za zemní,
současně proběhla i rekonstrukce veřejného osvětlení. Následovat bude také
výměna vodovodního řadu.
 30. srpna zemřela ve věku 74 let úspěšná gymnastka Věra Čáslavská. Celkem získala 7 zlatých olympijských medailí.
 3. září se na požárním cvičišti konal 12. ročník soutěže O pohár starosty
městyse.
……………………………………………………………………………………
Přátelé jsou rodina, kterou jsme si vybrali.
Anna Marková
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Výlet na Dolní Moravu přes Polsko
Utekl rok, od doby kdy jsme ještě v autobuse s výletníky plánovali, kam
bychom se rádi v následujícím roce podívali. Velkou atrakcí je Stezka
v oblacích na Dolní Moravě, tak třeba tento směr. Paní Jana Hudková
navrhla obsah výletu rozšířit o návštěvu Medvědí jeskyně v polském
Kletnu.

Stezka v oblacích

V sobotu 27. srpna 2016 vyjel plně obsazený autobus výletníky o půl
osmé z Nového Hrádku přes Náchod do Polska. Cestou nás seznamoval
průvodce pan Polášek (bývalý učitel místní školy, pozn. redakce) dějinami
Slezska, které patřilo ještě v 18. století k českým zemím. Projeli jsme obcí
Kletno a před desátou hodinou jsme stoupali od zaparkovaného autobusu k Medvědím jeskyním. Pěšky míjeli rozsáhlý opuštěný vápencový
lom a Marianin pramen. Nacházeli jsme se na polské straně Králického
Sněžníku. Včas jsme došli ke vstupu do jeskyní. Byli jsme rozděleni do
tří skupin po 15, které vždy po určité chvíli po sobě přebírali polští pří-
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větiví průvodci. Jeskyně jsou v několika patrech a jsou zpřístupňované
postupně od roku 1965. My jsme procházeli jen střední částí a prohlídka
pak trvala asi 50 minut. V jeskyni je stálá teplota okolo šesti stupňů Celsia. Kdo se dobře ustrojil, měl silnější zážitky z prolétajících netopýrů,
kteří tam žijí, i z nádherné krápníkové výzdoby, nebo kostí zvířat, které
při pádu do prolákliny zůstaly navěky uvězněny. Proto jsou jeskyně
pojmenované po medvědech. Jejich pozůstatky tady byly objeveny.
Po prohlídce nás autobus dovezl na Dolní Moravu pod Králický
Sněžník k areálu sjezdovky. Nechali jsme se vyvézt čtyřsedačkovou lanovkou nahoru k obdivuhodné konstrukci vyhlídky vysoké 55 metrů
z alpského dřeva a oceli - "Stezce v oblacích". Stoupali jsme po šroubovici chodníku až na vrchol. Na 600 metrů dlouhý zavěšený chodník rozhledny z modřínu a oceli se vejdou až 4000 lidí, takže ani davy návštěvníků nebyly na překážku krásným výhledům do všech stran osvětlených ostrým pozdně letním sluncem. Cestou jsme četli z panelů o historii zdejšího pohoří a určovali jména okolních vrcholů. Výš už byl jen
vrchol Klepáče, dále Králický Sněžník a vrch Slamník. Jižním směrem
přes široké údolí byl vidět hřeben Suchého vrchu. Celý den nás provázelo sluníčko, ale na vyhlídce pěkně foukalo.
Několik našich odvážlivců si cestu zpět zkrátilo sešupem na tobogánu dlouhém asi 100 metrů. Pěšky od vyhlídky dolů se nikdo nevydal a
tak nám trochu náročnější pohyb chyběl. Domů jsme se vraceli všichni
dobře naladěni. Nejen díky počasí, ale také díky tomu co jsme viděli.
Dobře organizovaný výlet CK Jany Hudkové, která se o nás výborně
starala a společností průvodce pana Poláška, který nás všechny obohacoval vědomostmi. Výlet tak „pasoval“ dětem i dospělým.
Za TJ. Sokol Nový Hrádek
náčelnice Martinková Lidmila
a starosta Ing. Jeronym Holý
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Pavel Bohadlo a Zdeněk Martinek na Stezce v oblacích

MYSLIVOST NA NOVÉM HRÁDKU
Když vyrazíte na procházku po okolí Nového Hrádku, často zahlédnete srnčí
zvěř. Kromě ní můžete ale také narazit na zvěř černou (prase divoké), zvěř
vysokou (jelen evropský) nebo zvěř drobnou (zajíc polní). Tišší jedinci mohou
při troše štěstí spatřit dokonce lišku obecnou či jezevce lesního.
Péči o všechny tyto i jiné lesní obyvatele má v honitbě Nový Hrádek na starost Myslivecký spolek Šibeník, který se zde pyšní již mnohaletou historií.
V současné době čítá patnáct členů, kteří se aktivně podílejí na výkonu práva
myslivosti.
V první řadě se jedná o přikrmování zvěře, kterému předchází příprava dostatečného množství objemového krmiva v letních měsících. Myslivecký spolek
pro tyto účely každý rok zakoupí téměř tunu jadrného krmiva - zpravidla ovsa.
Kromě toho ještě každý člen samostatně zajišťuje kvalitní seno a letninu, dále
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kaštany, jeřabiny nebo řepu. Všechno toto krmivo je pak nutné během podzimu a zimy dopravit zvěři do krmelců.
Dalším důležitým úkolem myslivců je zakládání tzv. políček pro zvěř, a to
především v lokalitách, kde jsou podmínky pro obživu zvěře omezené. Myslivci
dále budují a udržují myslivecká zařízení (krmelce, kazatelny, slaniska). Nutno
podotknout, že všechny tyto činnosti financuje myslivecký spolek z vlastních
prostředků.

ZÁŘÍ 2016
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Od roku 2015 hrádečtí myslivci spolupracují na výzkumném projektu „Význam, atraktivita a použitelnost minerálních krmiv pro přežvýkavou zvěř“.
Myslivci vyrobili a rozmístili v honitbě sedmnáct slanisek, ve kterých nabízí
zvěři speciální granulát obsahující minerální látky a vitamíny. Následně vyhodnocují zlepšení zdravotního stavu a vitality zvěře vzhledem k množství odebrané směsi.
Do veřejného života obce se myslivci zapojují pořádáním již tradičního mysliveckého plesu, jehož součástí je také zvěřinová kuchyně a nechybí ani bohatá
myslivecká tombola.
Více o aktuálním dění v mysliveckém spolku Šibeník a pořádaných akcích si
můžete přečíst ve vývěsní skříni u autobusové zastávky na náměstí.
"Myslivosti zdar"
Zlatko Hála
jednatel MS Šibeník Nový Hrádek
Kontakt:
Myslivecký spolek Šibeník
Roubalův kopec 351
549 22 Nový Hrádek

Předseda:
Josef Šotola 723 017 411
Hospodář: Ing. Michael Hála 736 653 367

Foto z dětské myslivecké soutěže Zlatá srnčí trofej (Frymburk květen 2014)

Myslivost však neznamená pouze přikrmování a lov zvěře. Členové spolku
také instalují pachové ohradníky u veřejných komunikací (např. trasa Sněženský most - Čížkův mlýn), které snižují riziko srážky automobilů se zvěří. Dále se
věnují úklidu černých skládek v honitbě. Například v roce 2015 zlikvidovali
skládky v lokalitách Hrobka, Brodek a Zádušní les.
Myslivecký spolek Šibeník ale nezapomíná ani na děti. Hospodář Ing. Michael Hála již několik let vede myslivecký kroužek při ZŠ Nový Hrádek. Součástí
celoroční činnosti kroužku je i výlet do obory a pořádání místního a okresního
kola dětské myslivecké soutěže Zlatá srnčí trofej – nejstarší dětské soutěže
s přírodovědnou tématikou v ČR.
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Snímek zvěře pořízený fotopastí
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Malé ohlédnutí za uplynulým školním rokem 2015-16
Z pohádky do pohádky
Toto je název výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo SVČ Déčko v Náchodě.
Soutěže se zúčastnili žáci I.,II,a III. třídy pod vedením p. uč. Martínkové a Zajíčkové. Letošním námětem byly ruské pohádky z Uralu.
Vybrané práce byly zaslány do Déčka a porota z nich některé ohodnotila.
V kategorii I. a II. třída se na 1. místě umístila Nikola Knoulichová a Daniel Skalický, 2. místo získala Anděla Štěpánová a Ondřej Světlík. V kategorii 3. až 5.
třída se na 2. místě umístily Magda Tymelová a Karolína Šafránková, 3. místo
získali Per Hladík a David Maisner. Dětem patří poděkování za reprezentaci
školy.
Dopravní výchova
Žáci IV. třídy letos zvládli dva kurzy. Pokračovali v kurzu plavání v Náchodě, za
který dostali „Mokré vysvědčení“.
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Žáci se také prošli lekcemi Dopravní výchovy.
U Sokolovny trénovali jízdu zručnosti a učili
se poznávat dopravní značky, řešili křižovatky
a psali testy. To vše zúročili dne 19. 5. 2016,
kdy jeli do Náchoda na dopravní hřiště.
Všichni žáci úspěšně zvládli závěrečné testy,
dostali „ řidičáky“ na kola a byli pochváleni za
vzorné chování .Za odměnu se stavili
v cukrárně na zmrzlině.
Den dětí
Dne 27. 5. 2016 čekala na děti oslava Dne
dětí. Tentokrát si pro ně p.učitelky vymyslely
různé soutěže. Na prvním stupni si mohly
zatancovat ve cvičebně aerobik nebo street
dance, na hřišti probíhala soutěž družstev ve
vybíjené, jezdilo se na koloběžkách, házelo se
na kroužky, děti lovily rybičky, střílely na
plechovky, skákaly v pytlích a mohly si vybrat
obrázek, který chtěly namalovat na obličej.
Na druhém stupni si mohli žáci vybrat práci ve workshopech. Ve školní kuchyňce připravili výborné moučníky, v dílnách vyráběli závěsy na dveře, kreslili,
někteří se zúčastnili turnaje ve fotbalu nebo přehazované. Prostě každý si našel to, co ho baví a akce se i díky hezkému počasí hodně vydařila.
V loňském roce se vybraní žáci z 8. ročníku zúčastnili olympiády ze zeměpisu,
která se konala na ZŠ TGM v Náchodě. V rámci výuky volitelného předmětu
ekologická praktika žáci 8. ročníku navštívili čistírnu odpadních vod v Bražci v
Náchodě a v rámci volby povolání se pro žáky 2. stupně uskutečnila exkurze do
muzea a automobilových závodů Škoda v Mladé Boleslavi. Žáci 8. ročníku absolvovali třídenní turistický pobyt v krásném prostředí Krkonoš.
V loňském roce se naše škola zúčastnila opět Olympiády v českém jazyce a
soutěže Bücherwurm - jedná se o předčítání německého textu. Obou soutěží
se účastníme pravidelně několik let. Proběhla školní kola a vítězové postoupili
do vyšších kol, kde úspěšně reprezentovali.
Zájezd do Bavorska
V září 2015 se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku vzdělávacího a poznávacího zájezdu
do Bavorska. Navštívili Mnichov, kde po dva dny probíhala výuka němčiny s
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rodilými mluvčími. Ve zbývajícím čase obdivovali nejznámější památky jižního
Německa, jako je zámek Neuschwanstein nebo Linderhof, seznámili se s výrobou sýra v místní sýrárně nebo zažili trochu adrenalinu na nejdelším visutém
mostě pro pěší v Reutte.
V únoru 2016 se žáci a učitelé zúčastnili lyžařské soutěže
Juráška cup, kde obsadili krásné druhé místo.

Soutěž zdravotníků
Žáci, kteří navštěvovali zdravotnický kroužek se zúčastnili dne 11. 5. 2016 soutěže hlídek mladých zdravotníků, která se uskutečnila na Hamrech v Náchodě.
Ve středu 11. 5. 2016 odjela z naší školy do Náchoda 3
pětičlenná družstva, která soutěžila v poskytování první
pomoci. V mladší kategorii se dívkám podařilo zvítězit a
získat putovní pohár. Vítězné družstvo, které zastupovalo
okres Náchod, odjelo na regionální soutěž Pardubického
a Královéhradeckého kraje, které se konalo 25. 5. 2016
v Ústí n. O., kde skončilo na 5. místě.
Letos také ukončili školní docházku žáci, kteří do naší školy nastoupili v roce
2006, na prvním stupni jim byla třídní učitelkou Blanka Svatoňová, na druhém
stupni p. uč. Věra Voltrová. Žáci zdárně zvádli přijímací zkoušky na střední školy, vybrali si správná učiliště, a nezbývá než popřát jim mnoho úspěchů v další
etapě jejich života. Bylo jim slavnostně předáno vysvědčení a starosta obce je
ubezpečil, že i když je osud zavane na různá místa, tak na Novém Hrádku mají
vždy své zázemí. Deváťákům a p. uč. třídní V. Voltrové také patří poděkování
za přípravu školní akademie, kterou je již tradičně zakončován školní rok. I
letos proběhla dne 28. 6. 2016 tentokrát na téma „ Prkna, co znamenají svět .“
S ozvučením celé akce pomohl pan Rambousek, DVD z akce pořídil pan Jaroslav Červinka.
Vystoupení jednotlivých tříd mohla veřejnost shlédnout dopoledne na generálce a odpoledne bylo slavnostní šerpování absoloventů, ale i přivítání dětí
z MŠ p. uč. Havrdovou, která učí letošní prvňáčky. Pan ředitel Mgr. Aleš Páv jim
předal klíč od školy a popřál jim, aby se ji ve škole líbilo.
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Sbor HRÁDOVÁČEK
Rozsvícení stromu
V podvečer první adventní neděle Vendula Kávová, děti z mateřské školy a
Hrádováček na náměstí svým zpěvem rozsvítily vánoční strom. Pro příchozí byl
připraven horký čaj a punč.
V pátek 11. 12. 2015 sbor Hrádováček svým zpěvem přispěl ve vstupní hale
Městské knihovny Náchod na provoz chovatelských kroužků Déčka, které výstavu pořádalo. Za doprovodu lidových nástrojů děti zazpívaly vánoční písně.
Atmosféra byla vskutku sváteční, vítr ani zima Hrádováčky neodradila.
Vánoční vystoupení v kině
V sobotu 12. 12. 2015 jsme potěšili plný sál kina v Novém Hrádku vánočním
programem. Nejprve se představila mateřská školka písněmi a tanci. Farní
divadlo zahrálo hru Vánoční příběh. Sbor Hrádováček, složený z dětí ZŠ Nový
Hrádek, zazpíval vánoční písně pod vedením Jany Soukupové a Marcely Havrdové. Na basu doprovázel Ondřej Bohadlo, na flétnu Kateřina Povolná a Vojtěch Bohadlo, na housle zahráli Agáta Hlaváčková a Matyáš Tymel a na klarinet
Barbora Machová. Přidal se místní farní sbor pod vedením pana Ing. Jiřího
Hlaváčka. Na závěr jsme všichni společně vytvořili pravou vánoční atmosféru a
zazpívali společně koledy. Při Tiché noci zhasla všechna světla a my jsme svítili
barevnými náramky. Zakončili jsme celé vystoupení písní J. Lennona Vánoce
přijdou. Celé představení se všem moc povedlo, některým posluchačům ukápla
i slza dojetí.
Zpívání na schodech
Poslední předvánoční den členové sboru Hrádováček společně s muzikanty
Ondrou, Vojtou, Bárou, Matyášem, Agátkou a Kačkou připravili překvapení pro
celou školu. Na schodech všem žákům i učitelům zazpívali vánoční písně a
koledy. Společně jsme se tak naladili na besídky a poslední školní chvíle v tomto roce.
Zpíváme společně
„Zpíváme společně", projekt, při kterém si spolu s Jitrem zazpívaly děti téměř
všech základních škol v Hradci Králové, proběhl 18. dubna 2016 v Kulturním
centru Aldis v Hradci Králové. Přidal se také Hrádováček. Celkem zpívalo asi
1400 dětí. Děti z Nového Hrádku v Hradci Králové navštívily Hvězdárnu, Bílou
věž, přespaly v budově Jitra a učily se společenskému chování v restauraci.
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Volby do zastupitelstev krajů 2016

Den matek
Svým zpěvem jsme potěšili naše maminky, babičky a tety.
Ohlédnutí za uplynulým školním rokem ve školní družině v Novém Hrádku.
Na naší škole v uplynulém školním roce pracovala dvě oddělení školní družiny
po 30 dětech. Pro děti bylo připraveno plno soutěžních her, závodů, spousta
vyrábění. Děti vzorně reprezentovaly školu na mnoha sportovních akcích v
rámci okresu, např.v oblastním kole ve vybíjené družstev v Novém Městě
n.Metuji, v minivolejbalu žáků 1. a 2.tříd, v oblastním kole v lehké atletice, v
okresním kole ve vybíjené v Broumově. Taneční kroužek se prezentoval na
Pohořském střevíčku, na školní akademii a na Bambiofestu v Náchodě. Během
roku děti připravovaly spoustu dárků, např. pro budoucí prvňáčky k zápisu,
vánoční přání pro občany Nového Hrádku, pro maminky dárky, přáníčka a občerstvení u příležitosti jejich svátku. Paní vychovatelky pro děti naopak připravily Čertovskou diskotéku se soutěží Miss čert a čertice, vánoční besídku s nadílkou, závěrečné přespávání s výletem. Jedno oddělení navštívilo Dřevíčský
mlýn, druhé jelo do FAJN parku do Chlumce nad Cidlinou. Účastnili jsme se akcí
pořádaných školou, např. Ukliďme svět, navštěvovali jsme školní kuchyňku a
pekli různé dobroty, chodili do lesa, pravidelně jsme navštěvovali obecní i
školní knihovny, sportovali na školním hřišti, pekáčovali za sokolovnou, kreslili
jsme, stavěli hrady, hráli deskové hry. Někteří si každý týden domů odnesli
několik výrobků.
Nyní je už měsíc září, pro nás deset měsíců plných očekávání, práce, sportování, her, překvapení. Tak hurá do školního roku 2016 - 2017.
V úterý 30.srpna 2016 jsme u nás ve školní družině v Novém Hrádku přivítaly
paní vychovatelky ze základních škol Krčín, Komenského, Malecí, Černčice,
Nahořany, Bohuslavice na společném poradě. na začátku jednání přišel všechny přítomné dámy pozdravit pan ředitel Mgr. Aleš Páv a popřál všem hodně sil
do nastávajícího školního roku. Potom následovala výměna zkušeností paní
vychovatelek z velkých městských škol, malotřídních i středně velkých základních škol. Diskuze byla velmi zajímavá a přinesla plno poznatků. V závěru byly
projednány termíny soutěží a akcí pořádaných pro družiny v rámci oblasti,
okresu a kraje. Nakonec si všechny paní vychovatelky naší školu prohlédly. A
všem se u nás moc líbilo.
Blanka Svatoňová
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Úřad městyse informuje voliče, že volby do zastupitelstva kraje v obci
Nový Hrádek, včetně místních částí tj. Dlouhé, Krahulčí a Rzy, proběhnou ve dnech 7. a 8. října 2016.
Volební místnost : Kino Nový Hrádek, Roubalův kopec čp. 350
Konání voleb:
pátek v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobota
od 08.00 hodin do 14.00 hodin
Bc. Zdeněk Drašnar, starosta

Zpřístupnění kostela sv. apoštolů Petra a Pavla
Věřící i nevěřící mají na svých výpravách různé plány a cíle. Někdo chce
v cizím městě vidět hlavně muzea a pamětihodnosti, někdo stadion oblíbeného fotbalového klubu nebo třeba nádraží; a někdo by nepřežil, kdyby
tam aspoň pár hodin nebloumal v obchodním centru (všechno to jsem na
cestách opravdu zažil). Ale každá cesta může být i poutí. A má-li se naplnit
význam toho slova, vede pak především směrem duchovním a tedy ke
chrámům, kostelům či kaplím.
V jedné z dřívějších farností uzrál dobrý nápad. Vyhledávaným místem v
onom větším městě byla krásně opravená kaple v areálu starého hřbitova. V
sezóně tam byly jednou týdně večer slouženy mše svaté. Ty byly hojně navštěvovány především místními, přes den si však našlo kapli i mnoho dalších návštěvníků – a nejen turistů. A právě zde je kořen oné inspirace.
Nářky na pevně zamčené brány chrámů jsou dnes časté, ale ne vždy oprávněné – je přece nutné střežit majetek, mnohdy opravdu cenný. Dobré však je i
hledat cesty, jak tyto poklady, zděděné po zbožných předcích, předložit našim
často nevěřícím či teprve hledajícím současníkům. Myšlenka byla prostá a její
uskutečnění vlastně také: i mimo čas bohoslužeb zpřístupnit farní chrám
na Novém Hrádku veřejnosti – převážně turistům, kteří sem zvláště o prázdninách směřují ve stále hojnějším počtu. Po projednání ve farní radě jsme naší
mládeži nabídli brigádu, při níž by prováděli návštěvníky interiérem kostela,
celou prohlídku doprovodili odborným výkladem a po ní zbyl čas i na další
otázky, postřehy či debaty.
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Výsledek je nečekaně příznivý. Povzbuzeni proto chceme v příštím roce –
dá-li Bůh – naši nabídku rozšířit: bude připravena návštěvní kniha, k poslechu
varhanní skladby a jistě i něco dalšího. Cíl toho všeho je zřejmý: aby si stále
více návštěvníků nacházelo cestu na Nový Hrádek, do našeho krásného kostela
a aby se tam – někteří třebas vůbec poprvé – setkali s Bohem. A kéž to pro ně
také bude – právě u nás – první krok novým životním směrem…
P. Jindřich Tluka

Vzpomínky průvodkyň
V červenci letošního roku byl vždy od úterý do neděle náš hrádovský kostel
otevřený pro veřejnost. A kdo chtěl, mohl mít prohlídku kostela i s odborným
výkladem o jeho historii a hlavních památkách. Bylo to vlastně na zkoušku,
protože nikdo nevěděl, zda o tuto službu bude zájem.
Od 5. do 17. července jsem měla možnost v našem kostele provázet. Těch 12
dní bylo pro mě velmi nevšedních, zajímavých a plných překvapení. Do kostela
zavítalo celkem 256 dospělých, což bylo nad očekávání nejen mé, ale i všech,
kteří tuto akci připravovali. Navíc se jednalo ve většině případů o turisty nebo
návštěvníky hřbitova, kteří na Novém Hrádku nebydlí. Zavítali k nám lidé ze
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všech koutů republiky, například z Mladé Boleslavi, Svatého Kopečku, Prahy,
Brna, Teplic, Broumova, Týniště,... Dokonce zde byl jeden Ital, či paní žijící
dlouhodobě v Německu. Návštěvnost samozřejmě závisela na počasí.
Velice často jsem mohla slyšet, že jsou na Novém Hrádku poněkolikáté, ale
kostel si mohli prohlédnout zevnitř poprvé. Snad všichni byli prohlídkou kostela nadšeni. Obdivovali květinovou výzdobu, opravené varhany, sochy, obrazy a
celkový stav kostela. Zajímali se třeba také o to, jak se do našeho kostela dostaly ostatky sv. Jana Pavla II. Kterého Hrádováka by úvodní věta „Tak ten je
fantastický!“ nezahřála u srdce?
Doufám, že se radost, s jakou se o náš kostel staráme, přenesla i na všechny,
kteří do něj zavítali. Děkuji všem, kteří se přišli do kostela podívat, a také panu
faráři, panu kostelníkovi a dalším, kteří tuto akci připravili.
Anička Sobotková

Jednoho krásného letního dne mě
navštívila sestřenice Anička a nabídla mi, že bych mohla provázet
v kostele. Její nabídka mě velmi překvapila, ale řekla jsem si proč to nezkusit. Když jsem si pročítala text,
zjistila jsem, že máme v kostele tolik
vzácných památek, o kterých jsem
třeba předtím vůbec nevěděla. Celkem jsem provázela 3 dny a i když se
to někomu zdá jako málo, tak pro mě
to byly velice vzrušující a příjemné
dny otevřené novým zkušenostem
☺. Mile mě překvapilo, že se na náš
krásný kostel jezdí, chodí a dokonce i
běží dívat tolik lidí.
Díky těmto dnům jsem se naučila
nejen komunikovat s lidmi, ale i naslouchat tichému prostředí v kostele.
Proto se tedy těším i za rok - jestli se
zase naskytne příležitost, moc ráda
bych jí znovu využila, a tímto bych chtěla ještě jednou za tuto novou zkušenost poděkovat ☺.
Adélka Hlaváčková
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umístí na1.- 3. místě. Medaile a diplomy obdrží pouze závodníci, kteří jsou
členy některé sokolské jednoty náležející k župě Podkrkonošské – Jiráskovy.
Pro nejmenší závodníky bude v kině připraveno promítání filmů.
Ing. Pavel Sobotka

pořádá přebor
Sokolské župy Podkrkonošské – Jiráskovy v přespolním běhu 2016
Datum konání:
Místo konání:
Začátek závodu:
Přihlášky:

Startovné:

Prezentace a výdej
startovních čísel:
Šatny, záchody:

15. října 2016
Nový Hrádek u kina, tratě jsou v prostoru Roubalova
kopce.
10 hod., nástup účastníků v 9:50 na parkovišti před kinem.
Mailem do čtvrtka 13. 10. 2016 na adresu:
radim.holy@tiscali.cz s uvedením jednoty, příjmení,
jména a roku narození.
Řádně přihlášení členové župy startovné neplatí. Nepřihlášení příchozí a nečlenové župy platí 50,- Kč při prezentaci.
V den závodu od 9 do 9:40 hodin ve vestibulu kina.
V prostoru kina.

Věkové kategorie a délka tratí:
Předškolní dívky
2010 a mladší
Předškolní chlapci
2010 a mladší
Předžákyně
2008 - 2009
Předžáci
2008 – 2009
Mladší žákyně
2006 – 2007
Mladší žáci I.
2006 – 2007
Mladší žákyně II.
2004 – 2005
Mladší žáci II.
2004 – 2005
Starší žákyně
2002 – 2003
Starší žáci
2002 – 2003
Dorostenky a ženy
2001 a starší
Dorostenci a muži
2001 a starší

do 6 let
7 – 8 let
9 – 10 let
11 – 12 let
13 – 14 let
15 a starší

180 m
180 m
330 m
330 m
330 m
330 m
330 m
700 m
700 m
1 400 m
1 400 m
1 400 m

Začátek školního roku v mateřské škole
Opět je tu září a s ním i začátek školního roku. Prázdniny nám utekly jako
voda, ale my jsme nezaháleli a všichni jsme připravovali školičku pro nový
školní rok tak, aby se u nás děti i rodiče cítili co nejlépe.

Cca 30 minut po ukončení běhu poslední kategorie bude vyhlášení vítězů a
předání medailí, diplomů a cen. Vyhodnoceni budou všichni závodníci, kteří se
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Během prázdnin probíhaly drobné úpravy na sociálním zařízení, čištění koberců, skříněk pro hračky, úklid místnosti pro pomůcky a výzdoba tříd podle našeho tematického plánu ve Školním vzdělávacím programu - Tajemný vesmír a
naše planeta Země.
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Školičku zdobí planety a planetky, vesmírné rakety s krtečkem a krásná planeta
Země plná tajemství. Celý rok tak budeme s dětmi poznávat naši Zemi, jak o ni
pečovat a co pro ni můžeme my sami udělat, aby i ona byla s lidmi spokojená.
Budeme poznávat lesní zvířata, rostliny, vliv počasí na přírodu a ptáky, které
budeme moci pozorovat v rámci výukového programu o dravcích a sovách (navštíví nás pan sokolník se
svými dravci a poví nám něco o sokolnictví, biologické ochraně, životě
dravců a sov). Vesmírem nás provede
Krteček, který ho se svou raketou již
navštívil a bude nám vyprávět o sluneční soustavě, o hvězdách, souhvězdí a planetách. Také nás čekají
zvyky a tradice v krásném vánočním
a velikonočním období, budeme připravovat již tradiční vystoupení do kina při příležitosti vánočních svátků a svátku maminek. Předškolní děti se budou připravovat na školu, budou plnit úkoly
a přidají ke krásnému českému jazyku několik anglických slovíček. Také nás
čeká lyžařský a plavecký výcvik, ve kterém si osvojíme pohybové dovednosti a
naučíme se mít vztah k lyžování a plavání. Vždyť přece pohyb a čas strávený s
kamarády je pro nás tak důležitý a neodmyslitelný a nelze ho vyměnit za televizní vysílání a počítačové hry. Určitě nám sluníčko bude přát a my celý podzim prožijeme nejen ve školce
tvořením z přírodnin, ale především venku, kde budeme pozorovat proměnu přírody, která se
bude připravovat k zimnímu
spánku. No, a aby lesní zvířátka
v zimě netrpěla hlady, tak budeme
sbírat podzimní plody, které pak
odneseme do krmelců. Čeká nás
spousta práce, ale především zábavy, legrace a nových zážitků, na
které se už moc všichni těšíme.
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Společenská kronika
červenec - září 2016
Naši nejstarší občané oslavili narozeniny:
Jirman František
Frimlová Olga
Hartmanová Marie
Cejnar Antonín
Hánl Josef
Cejnarová Marie
Piewaková Blanka
Augustová Anna
Kopecký Milan
Marková Božena
Černá Olga
Kozlová Marta

85 let
77 let
80 let
77 let
84 let
74 let
73 let
93 let
70 let
82 let
87 let
84 let

Drašnarová Marie
Holá Alena
Pohlová Milena
Siegelová Marie
Machová Jana
Šotolová Marie
Přibyl Jiří
Bohadlová Ludmila
Kopecký Mojmír
Rybín Josef
Svatoň Josef
Červinka Jiří

88 let
70 let
71 let
70 let
70 let
76 let
79 let
70 let
90 let
73 let
74 let
73 let

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

Noví občánci:
Jiří Kozel
Nela Drašnarová
Marek Vondřejc
Šťastným rodičům blahopřejeme.
Sňatek uzavřeli:
Tomáš Kůs a Irena Řežábková
Jakub Klimeš a Petra Štěpánová
Filip Petr a Lucie Vítková

Mgr. Soňa Brázdilová, ředitelka MŠ

23

FRYMBURSKÉ OZVĚNY

24

FRYMBURSKÉ OZVĚNY

ZÁŘÍ 2016

ZÁŘÍ 2016

FRYMBURSKÉ OZVĚNY

Diamantová svatba:
Jaroslav a Ludmila Rázlovi
Zlatá svatba:
Josef a Hana Svatoňovi
Manželům přejeme hodně štěstí, zdraví, pohody a splnění všech přání.

Víte, že...
počet obyvatel Nového Hrádku stále roste. Oproti roku 2003 přibylo celkem 125
obyvatel a v současné době v Novém Hrádku je trvale hlášeno celkem 822
osob. Dalším pozitivem je, že podle údajů ČSÚ jsme k 1.1.2016 s průměrným
věkem 38,8 let nejmladší obcí v celém okrese Náchod.

Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Bukovecká a okolí, Nový Hrádek
V červenci 2016 byly zahájeny práce na realizaci projektu „Rekonstrukce
VO ul. Bukovecká a okolí, Nový Hrádek“. Jedná se o kompletní rekonstrukci
veřejného osvětlení v ulici Bukovecká, Mikulášův kopec a části ulice Klainova.
Realizací projektu dojde k osazení 19 kusů stožárů VO včetně nových úsporných svítidel, stávající nadzemní vedení bude nahrazeno kabelovým vedením
uloženým v zemi.
Stávající rozvody a svítidla jsou umístěny na dřevěných podpěrných bodech
nízkého napětí společnosti ČEZ Distribuce a.s. V souvislosti s naplánovanou
stavbou ČEZu bude nadzemní vedení NN demontováno, s ním i dřevěné sloupy, na kterých byla umístěna svítidla a rozvody veřejného osvětlení. Z tohoto
důvodu je nutné provést rekonstrukci VO v součinnosti s pracemi společnosti
ČEZ.
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KINO NOVÝ HRÁDEK 7. ŘÍJNA 2016 V 10 hod.

Tento projekt je evidován pod číslem 16POV02-0059 byl finančně podpořen
Královéhradeckým krajem.

Noc sokoloven
T. J. Sokol Nový Hrádek srdečně zve nejen své členy na Noc sokoloven dne 23.
9. 2016 od 17 hodin. Jde o druhý ročník celostátně organizované akce podporované ústředím České obce sokolské. Na začátku slavnostně předáme pamětní stuhu k Sokolskému praporu za účasti starostky župy Heleny Rezkové. Během večera pak budou probíhat zábavné soutěže dětí, vyhodnotíme úspěšné
účastníky „Keštrasy“ a poté si bude moci kdokoli z návštěvníků zacvičit na nářadí, s náčiním, nebo jen tak posedět s přáteli. Pohoštění zajištěno.
Ing. Jeronym Holý
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Po velkém úspěchu z loňského roku uvádíme nové představení
Ahoj, světe!
je poctou básníku JIŘÍMU ŽÁČKOVI. Seznamuje nejmenší
děti a malé čtenáře od 3 do 12 let s tímto českým
básníkem. Název pořadu je odvozen od první básnické
sbírky Jiřího Žáčka, která se jmenuje Ahoj, moře!
Zároveň je to i průvodce celou naší zeměkoulí.
V pořadu děti uslyší spoustu písniček, některé se naučí zpívat hned. Autor hudby JAROMÍR KLEMPÍŘ dětským
posluchačům a jejich vkusu dobře rozumí. Malé diváky
zaujmou hrdinové Žáčkova Slabikáře a Čítanky. Lucka a
Kuba jsou loutky Šárky Váchové. Děti spolupracují
v hledišti i na jevišti, cestují „kolem světa“, dozvídají se, kdo žije např. v Austrálii, kde žijeme my
a jak se dostat až na konec světa.
Dobré autobusové spojení ze všech směrů.
Vstupné 50,- Kč
Zveme širokou veřejnost
Milan Chára
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Prázdninová keš-trasa

10 malých Hrádouských vařeček

V letošním roce jsme pro Vás připravili malé putování po okolí Nového
Hrádku. Mohli jste být na místech známých i neznámých. Na konci
každé cesty byla speciální budka, ve které byla schovaná samolepka s
písmenem. Z 10 samolepek bylo potřeba vyluštit slovo, které dávalo
smysl.
Více než polovina zaregistovaných trasu dokončila a poslala tajenku.
Děkujeme za došlé emaily a za chválu, kterou jste v nich nešetřili.
Jsme rádi, že trasa splnila účel, pro který byla vytvořena. A to: vyrazit
do přírody, do míst, které máme za plotem a jsou krásná, vyrazit na
výlet s rodinou, přáteli a společně pak prožít čas společně, zažít
nějakou akci a mít na co vzpomínat.
Těšíme se až budeme připravovat trasu příští rok.

Neváhal jsem ani chvíli, vyzvedl jsem si Keš-průkaz a zaregistroval jsem se
jako Jurša1.

Veronika a Pavel Bohadlovi

Každý
rok
mě
pochod Hrádouská
vařečka překvapil
nějakým novým dosud neprobádaným
místem. A v rámci
Keš-trasy takových
míst bylo hned 10!
Spolu s mapou a
GPS navigací jsme s
manželkou objevovali nová zákoutí v
okolí
Nového
Hrádku (nejtěžší asi bylo najít keš v Borovském písníku či u Navrátilovy
hájovny - ale to buď pršelo, anebo už byla tma). Nalezli jsme místa s lahodnými
malinami, ostružinami, borůvkami... a samozřejmě houby! Automaticky jsme
tedy chodili s košíkem a nacházeli bedly, hřiby různých druhů, křemenáče,
klouzky...
Poslední 10. keš jsme našli na Krahulčí. Jaké bylo naše překvapení - 3 metry od
"budky" na nás čekal nádherný pravák!
Děkujeme Verče a Pavlovi za přípravu vzrušujícího prázdninového putování!
Jak už je známe, dělali to s láskou. A pokud už dnes slibují, že budou
pokračovat i v příštím roce, tak se máme na co těšit!
Ing. Jiří Hlaváček
Mgr. Hana Hlaváčková

Vyhodnocení akce a vyhlášení výsledků zveřejníme v příštím čísle.
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Za kolik sportování v T.J. SOKOL Nový Hrádek
na rok 2017
členové děti do 18 let / v roce dosažení 18 let ještě /
členské příspěvky
100 Kč
oddílové příspěvky
200 Kč
členové důchodci od 65 let / v roce dosažení 65 let už/
členské příspěvky
100 Kč
oddílové příspěvky
200 Kč
členové od 19 let
členské příspěvky
oddílové příspěvky

300 Kč
200 Kč

nečlenové
nebo jednotlivé vstupy

1000 Kč
50 Kč

Oddílové příspěvky budou vybírány za každé další navštěvované cvičení nebo
sportovní aktivitu.

Konibus - doprava při soutěži Vesnice roku

Členové lyžařského oddílu mají stanoveny jiné oddílové příspěvky.

Frymburské ozvěny

Martinková Lidmila

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

•
•
•
•

•
•
Výlet na Dolní Moravu
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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: 250 výtisků. Číslo vyšlo 26. 9. 2016
Příští číslo vyjde pravděpodobně v prosinci 2016, uzávěrka bude 10. 12. 2016
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Setkání členů MS a přátel myslivosti (červenec 2016)

Stezka v oblacích
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