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Nový Hrádek v soutěži o knihovnu roku
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Městys Nový Hrádek získal v soutěži Vesnice roku ocenění hejtmana za
vzorné vedení obecních kronik a za moderní knihovnické a informační služby.
Knihovna městyse tím postoupila do celostátní soutěže Knihovna roku 2017.
Cenu Knihovna roku 2017 uděluje ministr kultury za ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Hodnotící komise navštívila
naší knihovnu v pátek 1. 9. 2017 a výsledky celostátní soutěže byly vyhlášeny
v Zrcadlové kapli pražského Klementina ve čtvrtek 5. 10. 2017. Naše knihovna
získala Ocenění za inspirativní práci s dětmi raného věku a dlouhodobou podporu čtenářství v obci.
Bc. Zdeněk Drašnar

Krátce...
• 23. září 2017 proběhla opět Noc sokoloven. V místní sokolovně mohli
návštěvníci shlédnout divadelní pohádku T.J. Sokol Česká Skalice O drakovi
a královně Johance, zúčastnit se soutěží nebo si zacvičit na nářadí.
Vyhodnoceny byly také prázdninové KEŠ trasy a v neposlední řadě u
sokolovny startovala sletová štafeta s cílem v Pekle. Štafeta připomněla
zahájení přípravy na XVI. Všesokolský slet v roce 2018.
• 25. září zemřel po tragickém pádu z Karlova mostu do Vltavy v nedožitých
81 letech výborný herec Jan Tříska. Po roce 1989 se často vracel za prací do
Prahy a nejvíce ho proslavila role Igora Hnízda z filmu Obecná škola. Pohřeb
měl z budovy Národního divadla.
• 26. září zemřela po dlouhé nemoci ve věku 88 let oblíbená herečka Květa
Fialová. Známá byla již z kultovního filmu Limonádový Joe jako Tornádo Lou.
Herci i ostatní veřejnost se s ní rozloučila v divadle ABC.
• 29. září před posvícením byly do hřbitovní zdi nainstalovány 3 nové kovové
brány.
• 1. října se konala posvícenská drakiáda, kterou s posezením u
posvícenských koláčů a dalších dobrot pro děti i celou veřejnost připravili
hasiči. Díky značnému větru létali draci hodně vysoko.
• 1. října se v kostele sv. Petra a Pavla konal v rámci 21. ročníku Orlickokladského festivalu varhanní koncert. Obdivuhodný výkon předvedl Vladimír
Jelínek, žák prof. J. Vodrážky. Má přímou rodinnou vazbu k Novému Hrádku.
Koncertuje sólově i s různými hudebními tělesy doma i v zahraničí, působí také
jako učitel a je regenschorim kostela sv. Josefa v Praze.
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• 2. října byla zahájena přístavba požární zbrojnice.
• 4. října zemřel ve věku 75 let vynikající a oblíbený karikaturista Vladimír
Renčín. Jeho kreslený humor byl kosmopolitní, rozuměla mu i Evropa a
Amerika. Kreslil 2 obrázky denně, proto po něm zůstala sbírka 45 tisíc kreseb.
• 5. října přijali knihovnice Marie Grimová a starosta obce Bc. Zdeněk
Drašnar v Zrcadlové kapli pražského Klementina ocenění za dlouholetou
dobrou knihovnickou práci paní Marie Grimové, její dcery i vnučky. Atmosféra
byla díky historickému prostředí i přítomnosti ministra kultury Daniela
Hermana pro všechny přítomné velmi působivá a důstojná.
• 7. října T.J. Sokol pořádala přebor Sokolské župy PodkrkonošskéJiráskovy v přespolním běhu. I přes nepříznivé počasí startovalo 120
závodníků. Všichni ocenili dobré zázemí v místním kině.
• 20. a 21. října se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Vítěznou stranou se úplně ve všech volebních okrscích po celé republice stalo
hnutí ANO. V našem městysi odevzdalo platný hlas 449 voličů (73,33%).
Hnutí ANO získalo 116 hlasů (25,83%), KDU-ČSL 76 hlasů (16,92 %), třetí
byla Pirátská strana se 44 hlasy (9,79 %).
• 28. října byl v městysi proveden svoz nebezpečných odpadů pro občany
zdarma.
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• 29. října zasáhl Čechy i celou střední Evropu orkán Herwart. Silný vítr
dosáhl na Sněžce až rychlosti 180 km/hod. Kácel stromy, přetrhal elektrické
vedení a vyžádal si i 4 oběti na životě. Lidé byli varováni před vycházkami do
lesů, parků, byla uzavřena ZOO i Pražský hrad. V našem okolí se živel omezil
především na pokácení stromů.
• 7. listopadu zemřel ve věku 80 let zpěvák Karel Štědrý. Byl spoluzakladatelem divadla SEMAFOR a proslavila ho zejména píseň „Mám malý
stan“.
• 12. listopadu se uskutečnilo již podruhé Podzimní setkání seniorů.
Proběhlo v přátelské atmosféře a mělo velkou účast. Přítomní si v kině
vyslechli vystoupení školního pěveckého sboru, shlédli film o knihovně a
prezentaci pěkných fotografií městyse od Petra Lemfelda. Následoval pro
všechny dobrý oběd Na Kovárně a po něm posezení při harmonice s Milošem
Langrem. Senioři si s chutí zazpívali a popovídali.
• 16. listopadu zemřel ve věku 70 let folkový zpěvák Wabi Daněk. Známý
byl především neoficiální trampskou hymnou „Rosa na kolejích“.
• 1. prosince se konal na hasičském hřišti pokrytém sněhem Mikulášský
večer s nadílkou pro děti. Nejprve se vyrojili čerti, potom přijel Mikuláš s
andělem v kočáře děti podarovat a hodně navštívený večer skončil krásným
ohňostrojem.
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• 3. prosince se konal v 16.15 hodin v místním kostele varhanní koncert
mistra Vladimíra Jelínka.
• 3. prosince proběhlo v 17 hodin na náměstí rozsvícení vánočního stromu.
Vystoupili žáci obou škol. V mrazivém počasí měli posluchači možnost zahřát
se čajem nebo punčem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Steve Jobs: Ochraňujte lásku k vaší rodině, lásku k svému partnerovi, lásku vůči
svým přátelům... Mějte rádi sami sebe a s láskou opatrujte ostatní.
Pěkné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2018 prožitý ve zdraví a
spokojenosti vám přeje
Anna Marková

Nové brány na hřbitově

Návrh brány
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V pátek 29. září byly osazeny nové brány do hřbitovní zdi. Brány navrhl a zhotovil umělecký kovář Jan Svoboda ze Zlíče u České Skalice.
Bc. Zdeněk Drašnar
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Úpravy zubní ordinace
Na konci listopadu byly započaty práce na úpravě zubní ordinace. Projekt vypracoval pan Ing. Miloš Vondřejc. Rekonstrukce bude probíhat dodavatelsky
po jednotlivých profesích (okna, sádrokartony, elektroinstalace, voda a odpady, podlahy atd.). Tímto způsobem dojde ke zlevnění celé akce. Bourací a vyklízecí práce zajistí pracovníci městyse. Provoz ordinace by měl být obnoven na
podzim 2018.
Bc. Zdeněk Drašnar
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Sletová štafeta 23. září 2017
T. J. Sokol Nový Hrádek se v letošním roce připojil k celosokolské akci, kterou
je sletová štafeta. Tato akce má za cíl upozornit členy Sokola a širokou veřejnost, že se blíží další všesokolský slet a že se ho rovněž můžou zúčastnit.

V sobotu 23. září 2017 se o půl deváté shromáždilo přes 50 novohrádovských sokolů před naší sokolovnou, aby svou účastí podpořili XVI. všesokolský
slet. A byla to účast nejen hojná, ale také opravdu pestrá. Zatímco nejstarší
účastnice se narodila v roce 1931, tak hned třem účastníkům byl jenom jeden
rok. Ukázkou věrnosti sokolským ideálům pak byla účast dvou rodin, ze kterých
se štafety zúčastnily hned čtyři generace – Sychrovských a Vondřejcových.
Po nezbytném fotografování byla starostou naší jednoty br. Jeronýmem Holým přesně v 8.45 naše Sletová štafeta odstartována. A start to byl vpravdě
symbolický, když první členka štafety, kterou byla paní Vlasta Vondřejcová
předala štafetu své pravnučce Leničce. Štafetový kolík si pak postupně předávali cvičenci od těch úplně nejmenších (cvičení rodičů s dětmi) až po ty nejstarší s cílem připojit naši štafetu v Pekle ke štafetě celostátní, která startovala v
Bratislavě a mířila do Prahy. Ti nejmenší na náměstí předali štafetový kolík

9

PROSINEC 2017

FRYMBURSKÉ OZVĚNY

mladším žákyním a žákům, kteří ho donesli k nově opravenému mostu u výzkumného ústavu. Dále pak pokračovaly
starší žákyně, dívky a ženy z aerobiku,
kluci fotbalisti, lyžaři, volejbalisti a badmintonisté. V Pekle pak opět symbolicky
převzali štafetu vedoucí jednotlivých
sletových skladeb a připevnili naši stuhu
na hlavní štafetový kolík, který donesli
sokolové z Náchoda.
Naše štafeta byla zorganizována tak,
že každý, kdo uběhl svůj úsek (s výjimkou
rodičů s dětmi), nasedl vzápětí na kolo a
doprovázel své následovníky až do Pekla.
Tak se také stalo, že zatímco z Náchoda
se štafetou dorazili pouze čtyři sportovci,
z Nového Hrádku nás tam bylo 28. Přítomná starostka župy Podkrkonošské-Jiráskovy jen nevěřícně kroutila hlavou a
také nešetřila chválou nad nadšením a zdatností novohrádovských sokolů.
Když jsme tuto akci připravovali, bylo naším přáním si ji především užít.
Podle nadšených ohlasů účastníků sletové štafety si troufnu tvrdit, že se nám
toto přání bezezbytku vyplnilo.
Ing. Pavel Sobotka

Úspěšný rok mladých hasičů
Kroužek mladých hasičů navštěvuje pravidelně 25 dětí od šesti do patnácti
let. Účastní se pravidelných schůzek, soutěží a vzdělávacích aktivit.
I v tomto soutěžním roce se děti rozdělily do dvou kategorií. Mladší
kategorie je od šesti do jedenácti let, starší je od jedenácti do patnácti let. Za
celý rok absolvují dvanáct technických soutěží, kreslí a píší příběhy s hasičskou
tematikou, plní odznaky odborností a specializací např. strojník, preventista,
cvičitel, velitel a další.
Učí se vázat uzly, první pomoc, hasičské a topografické značky, co se čím
hasí, střelbě ze vzduchovky a orientaci mapy. Čím svědomitěji a poctivěji se děti
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připravují na soutěže, tím lepších výsledků dosahují.
V letošním ročníku se jim moc hezky dařilo a v celoročním umístění to bylo
znát. Mladší hasiči si vybojovali 1. místo v aktivní činnosti a 2. místo v soutěži
,,O pohár okresní odborné rady mládeže“. Celkové první místo získali poprvé,
a to hned ze čtyřiceti zúčastněných družstev mladých hasičů v rámci okresu.
Starší hasiči obsadili ve velmi tvrdé konkurenci celkové třetí místo za aktivní
práci a páté místo ,,O pohár okresní odborné rady mládeže“. Celkově obsadili
čtvrté místo. Odměněni byli celkem šesti poháry, z toho dva jsou putovní, a
dvěma krásnými dorty a jednou sladkou roládou.
Úspěšná a dlouholetá činnost s dětmi je prioritou našeho sboru. Máme
kvalitní zázemí v podobě hasičského cvičiště a hasičské klubovny, kde můžeme
trénovat, učit se a zdokonalovat se v úkolech pro soutěžní činnost. Tím chci
poděkovat za spolupráci a pomoc našemu městysi, vedoucím mladých hasičů
a členům našeho sboru, kteří chystají překážky a materiál pro nácviky.
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Hon MS Šibeník
Dne 4. 11. 2017 uspořádal náš MS Šibeník Nový Hrádek společný hon na drobnou zvěř. Přes nepřízeň silného větru jsme ulovili 4 zajíce polní. Honu se zúčastnilo 24 lovců.
Zlatko Hála

Za mladé hasiče přeji všem občanům hodně spokojenosti, štěstí a pohody
hlavně v osobním životě a těším se na viděnou v novém roce. Krásné prožití
vánočních svátků!
Za SDH J. Grimová
Poslední leč se konala v restauraci Na Kovárně v Novém Hrádku
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Podzimní setkání seniorů 2017

Plánek bývalého městečka Hrádku

V neděli 12. listopadu 2017 se v našem městysi uskutečnilo druhé Podzimní
setkání seniorů. Milé a příjemné posezení v místním kině zahájil pan starosta
městyse Zdeněk Drašnar, který zde uvítal přibližně 90 seniorů. Poté vystoupil
dětský pěvecký sbor Hrádováček, který pásmem lidových písniček navodil příjemnou a uvolněnou atmosféru. Následovalo promítnutí velmi zdařilé prezentace fotografií pana Petra Lemfelda, ve kterých byly zaznamenány proměny
Nového Hrádku v období minulých 10 let. Setkání pokračovalo v restauraci Na
Kovárně, kde pan Miloš Langr potěšil přítomné krásnými písničkami, které
společně s ním zpíval celý sál. Setkání ve veselé náladě a družné atmosféře
pokračovalo do odpoledních hodin a zúčastnění se shodli, že bude hezké, když
se příští rok toto setkání zopakuje.
Velký dík patří Restauraci Na Kovárně, která zajistila občerstvení, dále panu
promítači Petru Řehákovi, panu Miloši Langrovi, panu Petru Lemfeldovi, paním
učitelkám Janě Soukupové a Marcele Havrdové a všem ostatním, kteří se
na přípravě a zdárném průběhu celé akce podíleli.
Bc. Zdeněk Drašnar

O tom, jak náš Nový Hrádek vypadal v minulosti, toho moc nevíme. Zajímavý je
plánek, který přibližně ve třicátých letech dvacátého století nakreslil a popsal
pan Eduard Štěpař (*24.3.1890 +16.7.1937 zemřel následkem pádu ze stromu). Plánek je součástí rozsáhlé písemné pozůstalosti, kterou nám laskavě
zapůjčil pan Milan Albrecht z Dobrovízu. Zda jsou tyto údaje pravdivé, nikdo
neví.

I.
II.
III.
IV.
V.
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Kostelík zbořen r. 1721, Jeronýmem z Mansfeldu znovu zřízen.
Věž kostelíka dřevěná dávno postavená před r. 1384 a fara vedle.
Brány chránící přístup do městečka, zde býval zvedací most.
Bývalé masné krámy, v nichž řezníci prodávali svoje výrobky.
Studna zděná, z níž brával mydlář vodu, bydlel v krámku v domku.
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VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

Studny zděné zřízené k nadržení vody v případě požáru.
Rybníky zřízené pro případ ohně.
Bašty či obranné věže ztěžující přístup k obrannému příkopu.
Příkopy před hradbami hluboké 2 až 3 metry.
Obytná stavení, stavěna s dřevěným podloubím.
Obecní stodoly, do nichž si lid svážel obilí k vymlácení.
Hřbitůvek rozkládající se kolem kostelíka dřevěného.
Bývalé popraviště, kde se stínali zločinci.
Cesta vedoucí ku hradu Frymburku – hradní ulice s domky s dřevěným
podloubím.
XV. Obranné zdi ztěžující dobytí města.
XVI. Zde stával rathaus (radnice), na ní byl zvonek, jenž vyzváněl na poslední
cestu odsouzenci na smrt vedenému. Před rathausem stával zpočátku
dřevěný pranýř, později kamenný.
XVII. Obchodní cesta u Kladsku vedla okolo Šibeničního vrchu, kde bývali popravováni zločinci provazem na šibenici a kde byla vykonána poslední
poprava roku 1756, kde zde byli oběšeni dva cikáni pro zločin loupežné
vraždy a krádeží.
Bc. Zdeněk Drašnar
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Společenská kronika
říjen - prosinec 2017
Naši nejstarší občané oslavili narozeniny:
Šotola Josef
Drašnarová Marie
Černý Přemysl
Hlaváček Jiří
Šotolová Jana
Heřmanová Dagmar
Grulich Ladislav
Zákravská Anna
Heřman František
Rybínová Květoslava

75 let
82 let
92 let
75 let
80 let
79 let
78 let
78 let
83 let
74 let

Jiráková Vlasta
Rázlová Ludmila
Grimová Ivana
Přibylová Eva
Rázl Josef
Chárová Zdenka
Lemfeld Petr
Svatoňová Hana
Grim Pavel

73 let
87 let
71 let
73 let
74 let
77 let
70 let
71 let
72 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, dostatek životního elánu a optimismu a ještě hodně spokojených a šťastných let v našem městysi.
Noví občánci:
Matyáš Roškot
Klára Houserová
Šťastným rodičům blahopřejeme.

Zlatá svatba
Jiří a Libuše Červinkovi
Manželům přejeme hodně štěstí, zdraví, pohody a splnění všech přání.
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Nejbližší akce:
Sobota
Sobota
Neděle
Úterý
Sobota
Sobota
Sobota

16. 12. 2017
23. 12. 2017
24. 12. 2017
26. 12. 2017
20. 1. 2018
27. 1. 2018
17. 2. 2017

17:00
16:15
24:00
19:00
20:00
20:00
20:00

KINO
náměstí
kostel
sokolovna
sokolovna
sokolovna
sokolovna

Velký vánoční koncert
Vánoční troubení koled
Půlnoční mše, chrámový sbor
Štěpánská zábava
Myslivecký ples
Sokolský ples
Hasičský ples

Frymburské ozvěny
čtvrtletní zpravodaj Městyse Nový Hrádek, Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek, IČ: 00272884,
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury ČR
pod evidenčním číslem MK ČR E 10519

•
•
•
•

•
•
•

Z příspěvků sestavili Ing. Jiří Hlaváček a Mgr. Hana Hlaváčková
Stálí dopisovatelé: Anna Marková, Bc. Zdeněk Drašnar, Ing. Pavel Sobotka, Petra
Přibylová, Jiří Hlaváček, Lidmila Martinková, Ing. Jeronym Holý, Pavel Bohadlo,
Ing. Petr Hlaváček, Zlatko Hála, P. Jindřich Tluka
Příspěvky, prosíme, zasílejte nejlépe mailem na adresu: jirka.hla@tiscali.cz
Nevyžádané příspěvky se nevracejí
Tisk: Daniel Wolf, Vrchoviny, náklad: 250 výtisků. Číslo vyšlo 15. 12. 2017
Příští číslo vyjde pravděpodobně v březnu 2018
POZOR, příští uzávěrka bude 5. 3. 2018
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Nové turistické odpočívadlo u Panského mlýna
Knihovna

Hon MS Šibeník 4.11.2017- svačina u Černého lesa.
Rozsvěcení vánočního stromu 3.12.2017
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