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Prázdniny na Novém Hrádku
Je za námi léto – období prázdnin a dovolených, ale u nás na Novém Hrádku panoval velice čilý pracovní ruch a to nejen na jednotlivých stavbách, ale i v kancelářích
úřadu městyse a kancelářích projekčních. Zde je výčet jednotlivých akcí:
nová zástavba
místní komunikace
mateřská škola

ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ MĚSTYSE NOVÝ HRÁDEK
3 / 2018

ZÁ
ÁŘ
ŘÍÍ

zdarma

– dokončení infrastruktury Na Farách
– opravy v ulicích Bukovecká a Sokolská
– příprava projektové dokumentace na rozšíření kapacity,
nové dětské hřiště
základní škola
– odborné učebny, tepelné čerpadlo, výtah, příprava projektové dokumentace intenzifikace čištění odpadních vod
(ČOV)
bytové domy
– postupná rekonstrukce a intenzifikace ČOV – jsou vydána
stavební povolení
zdravotnictví
– obnovení zubní ordinace, úpravy čekárny praktického
lékaře
knihovna
– přemístění knihovny do nových prostor (příprava projektové dokumentace)
hasiči
– dokončení přístavby zbrojnice a ČOV
hřbitov
– pokračování revitalizace, vydláždění další části chodníčků
a osazení laviček
rozhledna na Šibeníku– dopracování dokumentace pro provedení stavby a příprava výběrového řízení na dodavatele stavby
cyklostezka
– přeshraniční trasa do polského Taszowa, příprava projektové dokumentace a žádosti o dotaci
naučné stezky
– po okolí Nového Hrádku, byla otevřena Stezka skřítka
Frymbulína, okruh Panský, byl vybrán dodavatel na okruh
Hradní
příměstský tábor
– druhý ročník pro děti z Nového Hrádku a okolí
TJ Sokol
– zpracování projektové dokumentace na nová hřiště, úpravy okolí sokolovny
farnost
– výměna střešní krytiny na kostele, příprava výběrového
řízení na dodavatele opravy hřbitovní zdi
Všem, kteří se na těchto akcích nějakým způsobem podílejí, patří naše veliké poděkování.
Bc. Zdeněk Drašnar
starosta
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jekt bude doprovázet marketingová a propagační kampaň s využitím tradičních, ale i moderních metod a informačních technologií přesně zacílenými na
potenciální návštěvníky.
Aktivity projektu

Česko-polská Hřebenovka - východní část

• Proznačení hřebenové trasy - dojde k novému speciálnímu proznačení trasy s
názvem Hřebenovka

Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254
Vedoucí partner: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion
Glacensis
Partneři:
• Královéhradecký kraj
• Pardubický kraj
• Olomoucký kraj
• Liberecký kraj
• Sdružení Neratov, z.s.
• Obec Deštné v Orlických horách
• Obec Olešnice v Orlických horách
• Městys Nový Hrádek
• Obec Vysoká Srbská
Rozpočet celkem
dotace EU z EFRR
dotace státního rozpočtu ČR
vlastní vklad partnerů

• Rozhledny - v rámci projektu bude vystaveno 11 rozhleden, z toho 8 bude
obnovením zaniklých historických rozhleden / vyhlídek nebo využitím jiného
historického dědictví

•
•
•
•
•
•
•
•

• Infocentra - další turistickou infrastrukturou je vybudování dvou infocenter,

Stowarzyszenie Gmin Ziemi
Kłodzkej
Powiat Kłodzki
Gmina Międzylesie
Gmina Bystrzyca Kłodzka
Gmina Duszniki-Zdrój
Gmina Radków
Gmina Miejska Nowa Ruda
Gmina Nowa Ruda

která vzniknou v Novém Hrádku na kopci Šibeník v bezprostřední blízkosti
plánované rozhledny a v Neratově v bezprostřední blízkosti budovaného
mostu propojujícího česko-polskou hranici
• Parkoviště – v lokalitě výstavby rozhledny a TIC v Novém Hrádku bude vybudováno nové parkoviště
• Obnova mostu v Neratově - most bude vybudován na hraničním toku Divoké
Orlice a bude přímo spojovat Českou a Polskou republiku, je proto považován
za symbol duchovního i fyzického spojení Čechů i Poláků
Marketingová kampaň - obsahuje vytvoření společného loga Hřebenovky, roz-

3 571 346,11 €
3 035 553,00 €
97 950,00 €
437 843,11 €

šíření webového portálu www.hrebenovka.cz s využitím panoramatických
pohledů, presentace na sociálních sítích, vydání tištěných materiálů, trhací
mapy, presentace produktu formou kalendáře, vytvoření videospotů, inzerce
v regionálním i celostátním tisku a rádiu, Press trip, pořádání konferencí.

Doba realizace: 1.4.2018 – 31.10.2020

Více informací na webu: https://www.euro-glacensis.cz/hrebenovka

Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je vytvoření nového přeshraničního produktu cestovního ruchu „Česko-polská Hřebenovka“. Dojde k obnovení a novému přeshraničnímu propojení této významné historické pěší trasy spolu s vybudováním
nových souvisejících investic v podobě rozhleden a informačních center. Pro-
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Slavnostní vyhlášení krajského kola
Vesnice roku 2018
V sobotu 18. srpna se ve vítězné obci Stěžery konalo slavnostní vyhlášení krajského kola Vesnice roku. Pozvání na slavnostní předávání cen přijali mimo jiné Klára
Dostálová, ministryně Ministerstva pro místní rozvoj, Jaroslav Malý, senátor Parlamentu ČR, Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje, Martina Berdychová,
náměstkyně hejtmana, hodnotitelská komise v čele s předsedou Alešem Malochem,
další představitelé státních orgánů a organizací, starostové soutěžících obcí i okolních měst a vesnic. Historickou událost si
samozřejmě nenechala ujít ani převážná
většina obyvatel Stěžer. Vyhlášení moderoval stěžerský rodák Mirek Vaňura. Pro
nás potěšující je, že na pódium jsme byli
pozváni i my zástupci Nového Hrádku
(starosta Zdeněk Drašnar a zastupitel Miloš
Vondřejc), abychom zde obdrželi jedno
z hlavních ocenění - Bílou stuhu za činnost
mládeže. Toto ocenění by naše obec nezískala bez elánu, zapálení a obětavosti našich
spoluobčanů, kteří mají chuť udělat něco
pro radost našich dětí, mládeže a kterým
není lhostejný kulturní a společenský život
v našem městysi. Za to jim patří velký dík.

Přehled ocenění:
ZLATÁ STUHA - vítěz Stěžery, okr. Hradec Králové
MODRÁ STUHA – za společenský život Žďár nad Metují, okr. Náchod
BÍLÁ STUHA – za činnost mládeže Nový Hrádek, okr. Náchod
ZELENÁ STUHA – za péči o zeleň a životní prostředí Malé Svatoňovice, okr.
Trutnov
ORANŽOVÁ STUHA – za spolupráci obce a zemědělského subjektu Zlatá Olešnice, okr. Trutnov
2. místo v soutěži - Strážné, okr. Trutnov
3. místo v soutěži - Malá Úpa, okr. Trutnov
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Zdravice hejtmana Jiřího Štěpána k získání ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku 2018
Cena hejtmana za příkladnou péči o veřejná prostranství - Šaplava, okr. Hradec
Králové
Cena hejtmana za příkladnou péči o zeleň - Vrbice, okr. Rychnov nad Kněžnou
Cena hejtmana za rozvoj občanské vybavenosti - Božanov, okr. Náchod
Cena hejtmana za rozvoj kulturního potenciálu obce - Křinice, okr. Náchod
Cena hejtmana za moderní knihovnické a informační služby - Vidochov, okr. Jičín

„Gratuluji Novému Hrádku k ocenění a děkuji všem, kteří se na jeho získání
podíleli. Vážím si dobrovolných hasičů, myslivců, sokolů a všech, kteří věnují
svůj volný čas dětem a mládeži. Oceňuji také práci mateřské a základní školy,
které nabízí spoustu uměleckých a sportovních aktivit mimo povinnou výuku.
Nový Hrádek je dobrým příkladem toho, jak vést mládež ke smysluplnému
trávení volného času, k získávání nových poznatků a dovedností,“ říká hejtman
kraje Jiří Štěpán.

Cena hejtmana za práci s malými hasiči - Suchovršice, okr. Trutnov
Cena hejtmana za mapování historie obce - Petrovice, okr. Hradec Králové
Cena hejtmana za volnočasové aktivity občanů - Librantice, okr. Hradec Králové
Cena SPOV za koncepční rozvoj obce - Pohoří, okr. Rychnov nad Kněžnou
Cena naděje pro živý venkov – za služby občanům - Šaplava, okr. Hradec Králové
Zlatá cihla v POV KHK 2018, v kategorii A – obnova či rekonstrukce památkově
chráněných objektů a památek místního významu - Vidochov, okr. Jičín – Cesta
světla
Bc. Zdeněk Drašnar
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• 24. června již začaly žně. Pro velké sucho přišly téměř o měsíc dříve. Květy stromů
letos nezmrzly a proti loňsku proto byla úroda zejména třešní a meruněk nadměrná.
Všechno kvetlo a zrálo rychle za sebou.

Krátce...
• 3. června se konala každoroční Slavnost Božího těla s průvodem s družičkami
kolem kostela.
• 8.června dostalo vedení městyse zprávu o dalším úspěchu v soutěži Vesnice roku.
Za činnost mládeže jsme obdrželi Bílou stuhu s finanční dotací 600 tisíc korun.
• 12. června se sešli v Singapuru americký prezident Donald Trump a prezident
Kim-Čong-un a podepsali dokument o úplném jaderném odzbrojení Severní
Koreje .
• 16. června zemřela ve věku 78 let oblíbená herečka a dabérka Gabriela Vránová.

• 26. června se konala v kině veřejností oblíbená školní akademie. Seznámení s
budoucími prvňáčky a loučení s vycházejícími žáky je pro přítomné diváky,
většinou z řad rodinných příslušníků, vždy dojemné.
• 30. června připravili hasiči oblíbené pouťové opékání selete.

Siluety
• 16. června uspořádala tělocvičná jednota Sokol společně s městysem Nový Hrádek
na hřišti před sokolovnou Oblastní sokolský slet. Za doprovodu hudby Stavostrojka
nastoupilo na plochu 347 cvičenců Župy Podkrkonošské-Jiráskovy a Župy Orlické.
Po krátkých a výstižných projevech a pozdravech činovníků a hostů předvedli
cvičenci 9 skladeb XVI. Všesokolského sletu: Princezna republika, Noty, Cesta,
Méďové, Děti, to je věc!, Cirkus, Ženobraní, Borci a Siluety. Všech 448 platících
diváků neskrývalo upřímné nadšení i dojetí z podařených vystoupení dětí i
dospělých. Skladby byly nápadité, hudba velmi vhodná. Počasí sletu přálo,
organizační zajištění včetně občerstvení bylo bezchybné. Účastníci projevili zájem i
o prohlídku kostela a výstavku o pouti do Vambeřic v obřadní síni.
• 24. června se v místním kostele uskutečnil Benefiční varhanní koncert. Účinkující
Vladimír Jelínek, varhaník a regenschori z Prahy, Eliška Tomeňuková,
sopranistka z Opočna a Monika Čermáková, koncertní flétnistka z Nového Hrádku
podali strhující výkony.
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Letošní průvodci v kostele: Jiří Hlaváček, Josef Svatoň, Vojta Sobotka a Anička Sobotková

• Se začátkem prázdnin začala akce KOSTEL OTEVŘEN. Zájemci si mohli kostel
volně prohlížet, případně si poslechnout zasvěcenou přednášku.
• 30. června zemřela ve věku 88 let „první dáma české justice“ JUDr. Dagmar
Burešová. Statečně hájila disidenty a stala se první polistopadovou ministryní
spravedlnosti a potom předsedkyní České národní rady.
• 5. a 6. července se konal v Praze v Edenu XVI. Všesokolský slet. Celkem se ho
zúčastnilo 15 tisíc cvičenců. Sokolů z Nového Hrádku cvičilo celkem 50 ve
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skladbách Cirkus: 9 (cvičitelka Vaňková), Děti, to je věc! 14 (cvičitelky
Martinková, Machová), Borci: 10 (cvičitelé Sobotka, Martinek), Siluety: 17
(cvičitelka Vaňková). Doprovod tvořilo 6 dobrovolníků. Několik zájemců využilo
objednaného autobusu a zúčastnili se jako diváci.
12. července byla po 264 dnech od voleb vyslovena poslanci důvěra menšinové
vládě ANO a ČSSD s podporou KSČM. Stalo se tak po patnácti hodinách
mnohdy nedůstojných vystoupeních poslanců v parlamentu.
16. července došlo v Helsinkách ke krátkému setkání prezidentů Donalda Trumpa
a Vladimíra Putina.
26. července byl v časopisu Reflex uveden rozsáhlý rozhovor s britským
bohemistou Davidem Shortem. Na festivalu Svět knihy Praha převzal Cenu
Jiřího Theinera jakožto zahraniční osobnost, která významně přispěla k šíření a
propagaci české literatury mimo ČR. Tento skromný a pracovitý vědec, překladatel
a milovník zejména Bohumila Hrabala, navštěvuje pravidelně i s rodinou náš
městys. Jeho ženou je bývalá občanka Nového Hrádku, Libuše, rozená Cimrová.
27. července proběhlo úplné zatmění Měsíce. Bylo
velmi dlouhé. Začalo ve 21.30 a skončilo ve
23.13hod. Při zatmění měl Měsíc rudou barvu a při
výstupu ze stínu se rozjasnil do žluta. „Nebeské
divadlo“ bylo u nás dobře viditelné. Tento ojedinělý
jev v tomto století již nenastane.

• 27. července dokončili dělnici dláždění cesty na hřbitově a usadili odpočinkové
lavičky.

11

FRYMBURSKÉ OZVĚNY

• 30. července skončilo asfaltování části Bukovecké ulice.
• 2. srpna zemřel ve věku 88 let člen Vinohradského divadla herec Ilja Racek.
• Koncem července a začátkem srpna probíhala v několika vlnách tropická vedra.
Denní teploty vystoupaly až na + 38 stupňů a noční často překračovaly + 20 stupňů.
Bouřky a mírné dešťové přeháňky přicházely ojediněle a byly málo vydatné. V celé
republice panovalo velké sucho a začal se projevovat i nedostatek pitné vody.
• 18. srpna zemřel náhle ve věku 67 let starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska Ing. Karel Richter. Tento svědomitý a oblíbený představitel hasičů řídil
po 18 let celkem 7677 sborů, ve kterých pracovalo celkem více než 358 tisíc členů.
• 20. srpna byla zprovozněna zrekonstruovaná a o prostory bývalé lékárny rozšířená
čekárna u obvodního lékaře.
• 21. srpna uplynulo 50 let od okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy.
V noci na osudný den překročilo hranici suverénního státu přes letiště Ruzyni a po
silnicích 160 000 vojáků, 4600 tanků, stovky bojových letadel a tisíce děl PLR,
MLR, BLR, NDR a především SSSR. V dalších dnech počet okupačních vojsk
vzrostl na půl milionu. Okupace nazvaná později normalizace trvala celých 20 let.
• 26. srpna uspořádala TJ Sokol společný výlet, který se stal již srpnovou tradicí. Pod
vedením průvodce Leoše Poláška jeli účastníci přes Polsko do zámku Jánský vrch
v Javorníku. Dále navštívili město a lázně Jeseník.
• 1. září se na hasičském cvičišti konal 14. ročník soutěže v požárním sportu O pohár
starosty městyse. Nechybělo občerstvení pro zájemce včetně pečeného selete.
• 3. září 2018 byla otevřena zmodernizovaná zubní ordinace. Ordinovat začal mladý
praktický zubní lékař MDDr. Martin Kyselý, který je občanem našeho městyse.
Ordinovat bude každý den.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Horatius: Spokojen se svým osudem budeš žít šťastně.
Anna Marková
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ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Posilování kompetencí
Zlepšení mezipředmětových vztahů
Zajištění rovného přístupu ke vzdělání s ohledem na děti ze sociálně znevýhodněného
prostředí a děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Zajištění vnitřní konektivity školy dle Standardu konektivity pro ZŠ.
Zajištění bezpečnosti žáků ZŠ díky úpravě venkovního oplocení přímo před budovou
školy.

Městys Nový Hrádek podal žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu,
výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol (SVL) na projekt „Zkvalitnění zázemí pro výuku
klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek“. Žádost byla dne 28. 2. 2018 schválena k
financování. Celkové způsobilé výdaje projektu budou 7 991 333,43 Kč a podpora z EU
(EFRR) bude činit 85%, tedy 6 792 633,41 Kč, 5% bude poskytnuto ze státního rozpočtu
(399 566,67 Kč) a 10% připadne na spolufinancování z rozpočtu městyse (799 133,35 Kč).
Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 28. 6. 2019.
Cílem projektu je modernizace 3 odborných učeben (Fyziky a Chemie, Dílen a Cvičné
kuchyňky) a realizace vnitřní konektivity včetně připojení na internet. Realizací projektu a
jeho aktivit se očekává zvýšení kvality vzdělání žáků ZŠ Nový Hrádek v klíčových
kompetencích (přírodní vědy a technické a řemeslné obory) ve vazbě na budoucí uplatnění v
dalších studiích (SŠ, VŠ) a na trhu práce.
•

•
•
•

Specifické cíle projektu:
Zvýšení kvality výuky v ZŠ – nové moderní vybavení a renovovaná infrastruktura
přispěje ke zlepšení kvality školního vzdělávání, a to jak ze strany žáka, tak i učitelů
(moderní a funkční prostředí dává předpoklad pro zkvalitňování pedagogického
procesu).
Popularizace odborných předmětů (Fyzika, Chemie, Přírodopis a Pracovní výchova) –
prostřednictvím inovací zintenzivnit zájem o odborné předměty.
Zvýšení variability metod a přístupů při vyučovacím procesu – moderní pomůcky a
vybavení dávají možnost „učit jinak“.
Snížení nesouladu mezi nabídkou a poptávkou na regionálním trhu práce, a to díky
optimalizaci vzdělávání na ZŠ Nový Hrádek – zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury
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Registrační číslo projektu:
Název projektu:
Celkové způsobilé výdaje:
Příspěvek EU (ERDF):
Rozpočet příjemce:

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006587
Zajištění bezbariérovosti - výtah do ZŠ Nový Hrádek
2 397 138,00 Kč
2 277 281,10 Kč
119 856,90 Kč

Městys Nový Hrádek podal žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu,
výzvy č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení, výzvy č. 2 MAS Pohoda venkova – Infrastruktura ZŠ I na projekt „Zajištění
bezbariérovosti - výtah do ZŠ Nový Hrádek“. Žádost byla schválena k financování. Celkové
způsobilé výdaje projektu budou 2 397 138,00 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 95 %,
tedy 2 277 281,10 Kč a 5% připadne na spolufinancování z rozpočtu městyse (119 856,90
Kč). Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 30. 9. 2018.
Cílem projektu je realizovaný výtah pokrývající všechna podlaží budovy základní školy
a tím zajišťující prakticky její plnou bezbariérovost. V budově ZŠ Nový Hrádek bude
instalován výtah, vč. vytvoření bezbariérové rampy v suterénu objektu školy. Výtahová
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plošina bude umístěna do nové zděné výtahové šachty.
Výtah bude prostupovat všemi podlažími školy a zajistí tak obsluhu:
•
•
•
•

Suterénu školy, kde jsou umístěny především šatny, tedy prostor, kam žáci denně
přijdou, aby se přezuli a převlékli;
Prvního nadzemního podlaží školy, kde jsou kromě administrativního zázemí umístěny i
učebny;
Druhého nadzemního podlaží, kde jsou zejména učebny;
Podkroví, které je také určeno ke vzdělávání a je zde kromě jiného umístěna počítačová
učebna.

Výtah tedy bude mít 4 stanice, jež obsáhnou učebny ve všech čtyřech poschodích a
zajistí bezbariérovou dostupnost všech poschodí a všech tříd školy.
Projekt tedy umožní hendikepovaným dětem zvýšit jejich šance ve vzdělávání a tím i
jejich budoucím uplatnění na trhu práce, ale zvýší i jejich samostatnost, usnadní jejich
zapojení v kolektivu a tím celkově zvýší jejich sociální sebevědomí. To vše jim usnadní
plnohodnotné zapojení do komunity a do života vůbec.

Vážená novohrádovská veřejnosti,

Brokové střelby

na základě několika úspěšných žádostí o dotace, podaných městysem
Nový Hrádek, mohlo dojít během školních prázdnin k zásadním změnám budovy školy.
Byla zbudována šachta pro výtah. Výtah bude instalován během měsíce
září. Bude tak umožněn bezbariérový přístup všem potřebným žákům.
Sjednotil se systém vytápění, který bude fungovat na základě tepelného
čerpadla. Je to vysoce efektivní a úsporné opatření. Ve třídách a prostorách
školy, které nejvíce rekonstrukcí utrpěly, bylo nově vymalováno. V 6. třídě
byla opravena podlaha a položeno nové lino. Podobná úprava se odehrála
i v ředitelně. Tím však změny ve škole nekončí. Během školního roku dojde
k rozsáhlé rekonstrukci 3 odborných učeben – školní kuchyňky, dílny a odborné učebny na fyziku, chemii a přírodopis. Finanční částka, která se skládá ze státní podpory a také z rozpočtu městyse Nový Hrádek se blíží 15
000 000,- Kč. Pro nás pro "školáky" bylo největší dilema, zda se podaří
připravit školní budovu na zahájení nového školního roku. Díky obětavosti
zaměstnanců školy, především uklízeček a obětavosti řady rodičů se vše
zvládlo a škola se mohla 3. září v řádném termínu otevřít žákům.
Všem, kteří se na pracích ve škole podíleli, moc děkuji.

Dne 23. 6. 2018 jsme měli možnost ověřit a zdokonalit techniku brokové střelby na asfaltové terče.
Sešli jsme se na nedaleké brokové střelnici pana Bartoně v České Čermné.
Stříleli jsme na 2x10 terčů. Nejlépe se dařilo střelcům: Př. Rottovi, M. Dobrovolné a J. Špreňarovi. Na závěr nám př. R. Bořek s M. Dobrovolnou tradičně připravili výborné občerstvení.
Poděkování patří vedoucímu střeleb Přemyslu Činčerovi za přípravu a organizaci akce.
Zlatko Hála

INZERÁT
Výbor T. J. Sokol hledá správce sokolovny. Výhledově bude k dispozici
nově zrekonstruovaný byt 3+1 v objektu budovy. Zájemci volejte
736 159 010 nebo pište na holy.jeronym@gmail.com.

Mgr. Aleš Páv, ředitel ZŠ
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Kulové střelby
Dne 27. 6. 2018 jsme uspořádali kulové střelby na střelnici v Tuři u
Jičína. Střelnice se nachází v oboře, kde je hlavní zvěří zvěř černá, ale
vyskytuje se zde i zvěř sika, daňčí a srnčí. Tato střelnice je svým způsobem v ČR ojedinělá.
Po milém přivítání pracovníky obory, kteří pro nás připravili také občerstvení,
jsme si vyzkoušeli střelbu na pevný terč (100m, 200m) a pohybující se terč na
25 m. Střelnice je navržena tak, aby simulovala lov v přírodě. Střelec na stanovišti neví, z které strany vyrazí divočák nebo liška, jak rychle se bude pohybovat. Střelec se musí v okamžiku rozhodnout, na co bude střílet, kam umístí
zásah a kolik „předsadit“. Všechny vjemy, které působí na lovce na skutečné
naháňce, jsou zkoncentrovány do okamžiku a do úzkého průseku šíře 15 m,
kde se pohybuje terč. Čas strávený na střelnici a náklady na střelivo jsou vyvážené zlepšením střelby a tím i zmenšením pravděpodobnosti postřelení zvěře.
Členové našeho spolku si během odpoledne zlepšili techniku střelby a úspěšnost. Celé odpoledne na střelnici bylo pojaté jako volná soutěž ve střelbě na
pevný a pohyblivý terč. Celkovým vítězem se stal př. Miloslav Kahoun. Gratulujeme!
Odjížděli jsme domů nadšeni a plni zážitků z příjemně stráveného odpoledne
ve velmi atraktivním prostředí.
Zlatko Hála
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Oblastní sokolský slet v Novém Hrádku
konaný dne 16. června 2018

Přípravy na tento slet, jediný v okrese Náchod, začaly již na podzim roku
2017, kdy bylo především kvůli této akci vyasfaltováno hřiště před sokolovnou a Hrádováci začali nacvičovat ve čtyřech skladbách:
- 16 mladších dětí se učilo skladbu „Děti to je věc“ pod vedením cvičitelek
Lidmily Martinkové a Radky Machové
- starší děti se s chutí pustily do nácviku dynamické skladby „Cirkus“. Tomuto nácviku se věnovalo 9 dětí a vedla ho Markéta Vaňková.
- Markéta Vaňková byla také vedoucí skladby „Siluety“, kterou nacvičovala spolu s dašlími 16 ženami a dorostenkami.
- deset Hrádováků nacvičovalo skladbu „Borci“ určenou pro muže a dorostence. Tento nácvik byl specifický tím, že pod vedením Pavla Sobotky
a Zdeňka Martinka na Hrádku nacvičovalo všech 21 Borců z celé župy.
S detailní přípravou všeho potřebného začal výbor TJ Sokol Nový Hrádek
v únoru 2018 – hned po skončení úspěšného přejezdu Orlických hor na
běžkách, který byl v tomto roce celostátní sletovou akcí. Na nic se nesmělo
zapomenout, a že toho nebylo málo. Jenom namátkou:
- bylo třeba domluvit sletové skladby a cvičence z jiných jednot
- zajistit hudbu a ozvučení areálu
- instalovat lavičky a náčelnický můstek, udělat schodiště
- zajistit stravování pro cvičence a občerstvení pro návštěvníky
- stanovit pořadí skladeb, pořadí nácviku a slavnostní nástup
- namalovat značky
- vyřešit dopravu a parkování
- připravit výzdobu, vstupenky, šatny, postavit stany, zajistit zdravotnický
dozor, atd....
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Do přípravy oblastního sletu se pod vedením náčelnice jednoty sestry Lidmily Martinkové zapojili nejen všichni členové výboru, ale i mnoho dalších
členů naší jednoty. Jenom brigád, a že jich nebylo málo, se zúčastnily desítky obětavců.
Zcela zásadní roli přitom sehrál úřad městyse Nový Hrádek, který zabezpečil instalaci laviček a schodiště.
V únoru se všechno zdálo ještě strašně daleko, ale ani jsme se nenadáli a
už tu byla sobota 16. června 2018 – den konání oblastního sletu. První kámen ze srdce nám spadl hned, když jsme se probudili – po předchozích
vydatných deštích se na nás smálo sluníčko a vypadalo to, že by to mohlo
vydržet i do odpoledne, což se také potvrdilo.

Každá skladba měla na nácvik vyhrazeno půl hodiny a tak muselo všechno
odsejpat přesně podle stanoveného harmonogramu. Z náčelnického můstku na to dohlížel náčelník jednoty bratr Pavel Sobotka, který se odpoledne
ujal také moderování celého programu.
Celé dopoledne bylo možné v Novém Hrádku potkávat cvičence, kteří
k nám přijeli z různých míst Královéhradeckého kraje. Celkem dorazilo na
350 cvičenců a přes 50 cvičitelů a členů doprovodu. Přes stovku jich přijelo
ze Dvora Králové nad Labem, kolem padesáti z Police nad Metují a Úpice a
další pak z Náchoda, Opočna, Libňatova, Nového Města nad Metují, Žirče,
České Skalice, Červeného Kostelce, Vlkova a Studnice.
A všichni měli nejen pro Sokol, ale pro celý Nový Hrádek jen slova chvály a
uznání. Ti, kteří u nás několik let nebyli, nechtěli ani věřit, co všechno se
podařilo udělat. Neustále bylo možné zaslechnout slova: „Máte to tady
krásné. Je vidět, že táhnete za jeden provaz.“
Cestou na oběd, který byl pro cvičence připravený ve školní jídelně, se většina také zašla podívat do kostela sv. Petra a Pavla, mimořádně otevřeného právě u příležitosti sokolského sletu. Podle slov průvodce v kostele pana
Josefa Svatoně byli všichni nadšeni tím, jak je kostel udržovaný a krásně
vyzdobený.

Náčelník TJ Sokol Nový Hrádek Ing. Pavel Sobotka

Hned od brzkého rána začalo být kolem sokolovny živo. Nejprve bylo třeba
ozvučit areál. Tento zcela zásadní úkol pro nás zajistili otec a syn Brahovi
z Náchoda. Dále se muselo zajistit parkování pro všechny účastníky i hosty.
Tohoto úkolu se bezvadně ujali hrádovští hasiči. Ti, kteří si vzali na starost
prodávat občerstvení, dělali poslední přípravy u prodejního okénka a ve
stánku. Ještě zkontrolovat, zda je všechno připravené pro prezenci a už
začali přijíždět první cvičenci.
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Po poledni se u brány na hřiště objevily stolky, u kterých se postupně prodalo téměř 500 vstupenek. Když po třinácté hodině začala vyhrávat Stavostrojka, byl to pro všechny signál, že je třeba zaujmout pozice v areálu
sokolského cvičiště – diváci na lavičkách a dalších místech, ze kterých
chtěli mít ten nejlepší výhled, a cvičenci se pomalu začali řadit v ulici
U Stadionu do sletového průvodu.
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A pak už následovalo předvedení devíti sletových skladeb v pořadí:
- Princezna republika – skladba pro seniory na hudbu Karla Hašlera
- Noty - skladba určená pro předškolní děti
- Cesta – skladba pro ženy
- Méďové – skladba pro předškolní děti a jejich rodiče
- Děti to je věc – skladba pro holky a kluky mladšího školního věku
- Cirkus – skladba pro starší žáky
- Ženobraní – skladba pro ženy
- Borci – skladba pro muže a dorostence
- Siluety – skladba pro ženy a dorostenky
Moderátor před každou skladbou uvedl její stručnou charakteristiku a sdělil
divákům, odkud jsou cvičenci, kteří skladbu předvedou. Mezi skladbami –
při odchodu jedněch cvičenců a příchodu dalších – hrála do pochodu Stavostrojka. Po každé skladbě si cvičenci všech skladeb užívali zasloužené
ovace, protože všichni byli skvělí. A než se diváci nadáli a stačili vstřebat
dojmy z jednotlivých vystoupení, byl tu konec.

Cirkus

S úderem 14. hodiny se dal sletový průvod do pohybu. V čele hrála Stavostrojka sokolské pochody, za ní nesli vlajkonoši v sokolských krojích historické prapory sokolských jednot Nový Hrádek a Dvůr Králové nad Labem,
pak šlo krojované žactvo ze Dvora Králové a následovali cvičenci všech
devíti skladeb, které se měly divákům představit. Když všichni zaujali předem stanovené pozice na hřišti, bylo to nejen pestrobarevné, ale také krásné až dojemné.
Po sletové znělce, sokolském pozdravu a státní hymně pozdravil přítomné
starosta TJ Sokol Nový Hrádek bratr Jeroným Holý a následně zazněly
zdravice starosty městyse Nový Hrádek Zdeňka Drašnara a starostky župy
Podkrkonošské-Jiráskovy sestry Heleny Rezkové.
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Borci

A pořadatelé? Ti se jenom blaženě usmívali, protože věděli, že velká část
potlesku diváků patří také jim.

24

FRYMBURSKÉ OZVĚNY

ZÁŘÍ 2018

ZÁŘÍ 2018

FRYMBURSKÉ OZVĚNY

S ohlasy na oblastní slet v Novém Hrádku jsme se následně setkávali také
v Praze na XVI. Všesokolském sletu. Zcela neznámí sokolové nás zastavovali a říkali: „Vy jste z Nového Hrádku, že? My jsme cvičili u vás na sletu a
chceme vám poděkovat, bylo to úžasné.“ Snad nejlépe to vystihla jedna
sestra ze Dvora Králové nad Labem, když pravila: „Všechny slety byly pěkné, ale ten na Hrádku se mi líbil nejvíc. Nejenže jste se o nás krásně starali,
byla u vás přátelská, až rodinná atmosféra, ale hlavně, váš slet měl ještě
něco navíc - sokolského ducha.“
Na závěr chci poděkovat všem, kteří se přičinili, že byl oblastní sokolský
slet v Novém Hrádku tak úspěšný. Poděkování proto patří především
- úřadu městyse Nový Hrádek včele se starostou Zdeňkem Drašnarem a
projektantu Miloši Vondřejcovi za pomoc při přípravě areálu
- hasičům z Nového Hrádku za regulaci dopravy a zajištění parkování
- farnosti Nový Hrádek za mimořádné zpřístupnění kostela
- dechové hudbě Stavostrojka za živý hudební doprovod, jaký jinde neměl
obdoby
- pánům Brahovým z Náchoda za zajištění ozvučení a pouštění sletové
hudby
- zdravotní službě, v čele s MUDr. Lucií Hrnčířovou, která celý den dohlížela na zdraví všech účastníků (a naštěstí neměla moc práce)
- panu Přibylovi za zapůjčení přívěsu pro prodej občerstvení
- pracovnicím župy Podkrkonošské-Jiráskovy za pomoc a propagaci
- všem hospodyňkám, které upekly tak skvělé koláče a zákusky, že než
jsem slezl z velitelského můstku, byly už všechny prodány
- všem, kteří strávili hodiny a hodiny na brigádách při přípravě areálu a
sokolovny, při stavění a bourání stanu a instalaci výzdoby
- všem, kteří se starali o prezenci, prodávali občerstvení a vstupenky,
starali se o propagaci sletu a finanční záležitosti
- všem, kteří zajišťovali stravování pro cvičence a jejich doprovod
- P. Bohadlovi a J. Holému st. za precizní vyznačení cvičební plochy
- fotografům za zdokumentování celé akce
- v neposlední řadě patří velké poděkování všem aktivním aktérům – cvičencům a jejich cvičitelům a také vlajkonošům
- děkujeme také skvělým divákům
- a především je třeba poděkovat sestře Lidmile Martinkové, která měla
všechno to dění pod palcem a s noblesou sobě vlastní nás všechny postrkovala, kam bylo potřeba.
Sokolský oblastní slet 2018 v Novém Hrádku je již minulostí, ale všichni se
již těšíme na ten příští v roce 2024.
Ing. Pavel Sobotka
náčelník TJ Sokol Nový Hrádek
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Náchodský deník 13. 6. 2018

Jak jsme prožívali období XVI. všesokolského
sletu 2018 v Praze
V sobotu 30. června 2018 vyjeli vlakem z Náchoda do Prahy cvičenci ze skladby „Děti, to je věc!“, dále starší žactvo se
skladbou Cirkus, ženy ze skladby Siluety a dva muži Borci. S
cvičiteli a doprovodem se nás usadilo ve vagonu čtyřicet tři.
V pondělí na svoje první zkoušky dorazilo ještě dalších osm
hrádovských mužů. Bylo nás tedy padesát jedna.
Muži se ubytovali v ubytovně Na Třebešíně na pohodlných
postelích, ostatní na svých karimatkách nebo lehátkách ve
třídách Základní školy Vladivostocká, která je v blízkosti fotbalového stadionu
Eden, takže jsme mohli na zkoušky a vystoupení dojít pěšky. Škola hučela asi osmi
sty ubytovanými dětmi a dospělými. Potkávali jsme se všichni na chodbách, ve
školní jídelně, sociálních zařízeních, na seřadišti a stadionu. Stravu nám připravoval kolektiv kuchařek školní jídelny.
Po osmiměsíčním nácviku skladby „Děti, to je věc!“ do Prahy přivezli cvičitelky Radka Machová a Lída Martinková 14 cvičenců mladšího věku, děti od 2. do 5.
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třídy. Čtyři děvčata byla z N. Hrádku, čtyři ze Sněžného a z Olešnice v O. h. nás
posílilo pět děvčat a jeden chlapec. Do našeho celku jsme si půjčovali též náhradníky ze Dvora Králové.
Obsadili jsme jednu třídu. První noc nám to moc nešlo spát, protože to bylo pro
děti dobrodružství a sužovalo všechny velké teplo. Rána na podlaze vypadala jako
ve vojenském ležení, neustále někdo něco hledal. Slyšeli jsme časté otázky:
„..nevíš, kde mám …?“. S organizováním dětí nám pomáhaly dvě maminky ze
Sněžného Markéta Chadimová a Jana Čtvrtečková. Na chodbách vznikly klubovny
na vystěhovaném školním nábytku, kde jsme také trávili nějaký volný mezičas
mezi zkouškami, jídlem, spaním a také většinou každodenním koupáním v blízkém
bazénu Na Slávii.
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dojít, trpěly žízní a únavou. Další zážitek
v těchto místech bylo plavání ve Vltavě,
kde stála ve vodě Radka Machová v hodně
studené vodě jako hastrmanka a zabezpečila dětem pár temp. Další den byl požadavek na opakovaný zážitek v řece, který
jsme nemohli splnit. Absolvovali jsme
cestu tramvají přes Malostranské náměstí
do loutkového divadla na Kampě, kam
jsme dobíhali pozdě, ale přesto shlédli
krásné představení loutkového souboru Kašpárek „O čem král doma nevěděl“.
Divadélko bylo přeplněné malými diváky. Následně jsme s dětmi procházeli nádvořím Tyršova domu, kde probíhal tanečně pohybový workshop na velikém umělém koberci. A ty naše unavené děti se bez dlouhého přemlouvání přidaly
k demonstrátorkám a ostatním dětem. Odlákali jsme je slibem, že si dáme zmrzlinu.
Velkým zážitkem dalšího dne pro nás všechny byl večerní sportovně kulturní program Sokol Gala v O2 aréně, kde vystoupení doprovázela živě stočlenná kapela
složená z filharmoniků z Police nad Metují a Brna. Kapela hrála na ploše hluboko
pod námi. Viděli jsme z dálky energické dirigenty a zpěváky. Zážitkem pro všechny byla i mačkanice v pražském metru v noci při zpáteční cestě. Všeobecně cestování vlakem, tramvají a metrem bylo pro děti velké dobrodružství, některé děti
poznaly cestování metrem poprvé.

Na seřadišti

První zasloužené koupání jsme měli v neděli po účasti na sletovém průvodu
Prahou.
Celý čas pobytu nás provázela velká tepla a po krátkém čase jsme zjistili, že
volný čas pro děti byl nejlépe využitý právě ve vodě nebo na dětském hřišti. Nejblíže u metra Strašnická jsme objevili Gutovku. To je dětský park s lanovými prvky
a vodním dětským světem, plným zajímavých pohyblivých prvků, přesouvajících
vodu za pomocí dětské síly. Další úžasný lanový park s vysokými skluzavkami
jsme navštívili na doporučení Veroniky a Petra Bohadlových v Bráníku. Obdivovali jsme neutuchající energii dětí na lezení, které ještě před malou chvílí nemohly
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Zkoušky na vystoupení probíhaly každý den, nejprve na přípravném hřišti a následně už na stadionu, kam jsme procházeli tunelem plným hluku nedočkavých
cvičenců, kteří se vzájemně zdravili těsně před vstupem na stadion. Měli jsme hezké pocity, když jsme se ve všech prostorách nebo ulici potkávali se cvičenci muži,
ženami a žáky z Hrádku z ostatních skladeb. Také s diváky, kteří na vystoupení
z Hrádku přijeli a sledovali program. Naše děti vystupovaly ve čtvrtečním večerním
i v pátečním odpoledním vystoupení. Moc se snažily a cvičení silně prožívaly.
Odměnou za jejich úsilí byl velký potlesk tisíců diváků. My cvičitelé a doprovod
jsme měli možnost naše cvičence sledovat a potom od hlavní tribuny odvést jejich
pátý proud ze cvičební plochy.

Siluety na XVI. všesokolském sletu v Praze

Po hlavním vystoupení v pátek jsme už měli sbalené „bydlení“ a loučili jsme se
s cvičenci z jiných jednot. Rozloučili jsme se také s našimi dětmi a jejich rodiči,
kteří po shlédnutém programu některé děti osobními auty odváželi. Všichni jsme
měli slzy na krajíčku. Větší část cvičenců se vracela domů autobusem, který přivezl
a odvážel diváky k našim domovům. Plni emocí jsme byli ještě několik dnů. Nyní
už jen vzpomínáme a těšíme se, kterou skladbu si vybereme pro příště. Věřím, že
děti na zkušenost a zážitky nezapomenou a že pravidelný pohyb jim bude přirozený.
Na nás všechny dýchal vlastenecký duch obou sletových vystoupení, který
připomínal sto let od založení Československé republiky v roce 1918.
Martinková Lidmila
náčelnice
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V sobotu 30. června se skupina “hrádouských siluetek” vydala na XVI.
všesokolský slet do Prahy. Cesta byla poměrně hektická, protože stejným směrem vyrazili i cvičenci dalších skladeb z Hrádku a ve vlaku v Náchodě jsme se sešli i s účastníky z Police.
Za sebou jsme měly několik vystoupení v rámci východních Čech, včetně
úspěšného vystoupení na Novém Hrádku a slet v Praze jsme vnímaly jako přirozené vyvrcholení téměř celoročního nácviku úžasné skladby a všechny jsme se těšily.
Sletový týden pro nás začal slavnostním průvodem centrem Prahy v neděli 1.
července. Všichni zúčastnění, a bylo jich opravdu hodně, se řadili na Václavském
náměstí po jednotlivých župách a postupně procházeli Národní třídou, po nábřeží a
nakonec Pařížskou ulicí na Staroměstské náměstí. Atmosféra byla skvělá, průvod
lemovaly kapely, které hrály do kroku, mávala nám spousta lidí, ať sokolů nebo i
překvapených cizinců, kteří nevěděli, o co jde…
Neděli jsme zakončily tradičním výstupem z Tyršova domu na Petřín. Už cestou
jsme si užívaly krásné výhledy na večerní Prahu a poté, co jsme vystály frontu,
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jsme měly možnost kochat se pohledem na noční město přímo z barevně osvětlené
rozhledny.
Další dny byly hlavně ve znamení zkoušek na čtvrteční a páteční vystoupení.
Stejně jako před šesti lety byla celá naše župa ubytovaná v Základní škole Eden,
přímo u stadionu, takže odpadlo úmorné cestování Prahou na jednotlivé nácviky a
dostat se na zkoušku bylo otázkou několika minut. To nám mohli další účastníci
sletu jen tiše závidět.
Skladba Siluety patřila k těm nejoblíbenějším, takže ji nakonec nacvičovalo tolik
žen a dorostenek, že se všechny nevešly na plochu stadionu. Proto některé skupiny
cvičily pouze ve čtvrtek a jiné jen v pátek. My jsme měly to štěstí, že jsme byly zařazené do obou vystoupení, a dokonce jsme spoluvytvářely závěr čtvrtečního večera se skladbou Spolu. Tím se nám navýšil počet zkoušek, ale za dvojnásobný zážitek na stadionu to stálo.
Celý týden panovalo v Praze velmi teplé počasí, takže nácviky na plném slunci
byly náročné nejen pro starší a občas museli zasahovat zdravotníci. Přesto panovala po celou dobu na stadionu i na vedlejších plochách skvělá atmosféra, na účastnících sletu bylo vidět, že si to užívají a nevadilo ani občasné čekání, než se “šéfové” na tribuně dohodli, jak to tedy bude. Tyto chvilky jsme trávily povídáním se
sestrami, které zrovna v tu chvíli stály vedle, a zjišťovaly jsme, odkud jsou. Byly to
různé kouty naší republiky a ve skladbě Spolu i ze Slovenska.
Ačkoliv jsme nácvikem strávily spoustu hodin, zbylo i dost času užít si Prahu, ať
už jako celá skupina nebo individuálně. Podnikly jsme několik výletů – na Pražský
hrad, Vyšehrad, Olšanské hřbitovy nebo Žižkovskou věž… Nezapomněly jsme ani
na shopping. Velkým zážitkem byl i tradiční slavnostní večer Sokol Gala, tentokrát v
O2 aréně.
A jak dopadla hromadná vystoupení? Přestože jsme účinkovaly ve čtvrtečním i
pátečním programu, mohly jsme díky specifickému nástupu na plochu ze vstupů v
hledišti vidět téměř všechny skladby. Po celou dobu jsme mohly sedět na sedačkách a těsně před naším vystoupením jsme se stáhly do “otvorů” a čekaly na znamení. Poté následoval téměř devítiminutový zážitek, který je velmi těžké popsat.
Být součástí více než tisícihlavého celku, který je téměř dokonale sladěný, je úžasné. Drobné chybičky se v tomto množství ztratily, alespoň z pohledu televizního
diváka.
Říká se, že kdo jednou zažije sokolský slet, pojede určitě znovu. Škoda, že to
bude až za dlouhých šest let. Útěchou může být, že s nácvikem začneme už za pět.
Mgr. Lenka Dudášková

Den na mysliveckém táboře
Letos v létě jsem byl požádán vedoucím mysliveckého tábora na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují, abych pořídil společnou fotografii všech účastníků.
Jelikož je mi myslivecká tematika i práce s dětmi blízká, neváhal jsem a
s potěšením přijal nabídku strávit jeden z nevšedních dní na mysliveckém táboře,
jehož druhý ročník se konal 14. - 22. 7. 2018.
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Účastnilo se ho 48 dětí z okresu Náchod, ale jelikož je tábor zaměřený na myslivost
u nás spíše výjimkou, přijely děti dokonce z Prahy nebo Moravy. Z Nového Hrádku se
tábora zúčastnili Ondřej Světlík a Štěpán Mareš, členové mysliveckého kroužku Ostříži.
Jak je na táborech zvykem, den začal budíčkem a rozcvičkou. Po osobní hygieně
a snídani byl na řadě společný program. Dnes dopoledne tábor navštívili pracovníci
záchranné stanice až z moravské Stránské, Ondřej Csik a Petra Gábová, aby táborníkům
ukázali některé ze svých svěřenců: mládě mývala, kunu skalní, sýčka, sovu pálenou,
orla skalního, poštolku a výra velkého. Zvířata si mohly děti nejen prohlédnout, ale i
pohladit a být tak s nimi v přímém kontaktu.

Po výborném obědě, kuřecím řízku s bramborovou kaší, měly děti i vedoucí polední
klid. Program odpoledne pokračoval soutěží v přetahování lanem a celotáborovou hrou
nazvanou AKU-AKU. Děti si při ní batikovaly šátky, a poté se zábavnou formou učily
poznávat místní byliny a dřeviny. Po odpolední svačině bylo s dětmi naťuknuto ekologické téma. Mimo jiné se dozvěděly, jak chránit přírodu před znečištěním, jak se
v přírodě rozkládají různé odpadní látky, a jak dlouho.
K večeři se podával těstovinový salát, který, jako všechnu stravu zde na táboře, uvařili manželé Vackovi se svým kolektivem. Jim patří zvláštní poděkování za pečlivou
přípravu a realizaci jídelníčku po celou dobu konání tábora.
Každý večer v programu „Host večera“ byla táborníkům představena nějaká zajímavá osobnost spojená s mysliveckou tematikou. Nedělním hostem byla autorka
myslivecké beletrie Jitka Vaňková Přibylová, která přispěla k již tak bohatému programu svým autorským čtením a vyprávěním, jak vzniká knížka. Domů jsem se vrátil
plný dojmů z hezky prožitého dne a s nostalgickými vzpomínkami na část prázdnin,
které jsem prožil kdysi na táboře i já.
Na závěr patří ještě poděkování všem sponzorům, kteří uskutečnění tábora finančně
podpořili, a to jmenovitě LČR, ČMMJ, OMS Náchod, LUKO Červený Kostelec a Jiří
Staněk, bažantnice Dříteč. V neposlední řadě je pak třeba poděkovat pořadatelům mysliveckého tábora, především hlavnímu vedoucímu Michaelu Hálovi a manželům Vaňkovým za jejich ochotu a čas, které nejen v létě ale i během školního roku věnují výchově mladých myslivců. Podle jejich slov tábor splnil své poslání a věří, že ten příští
bude v této tradici úspěšně pokračovat dál.
Zlatko Hála
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Výlet Javorník, Jeseník
Na letošní tradiční srpnový výlet jsme
naplánovali prohlídku zámku Jánský
Vrch v Javorníku a návštěvu lázní
v Jeseníku s cestovní kanceláří Jany
Hudkové.
Autobus se postupně naplnil 46 účastníky z různých míst. Z Nového Města,
Nového Hrádku, Olešnice, Borové, České
Čermné a Náchoda. V Náchodě také
přistoupil průvodce Leoš Polášek, který
nás zásoboval informacemi většinu času.
Cesta vedla přes území Polska, kde nám
pan Polášek přibližoval historii Kladska a
Slezska. Viditelnost se časem zlepšovala
tak, že jsme viděli i polskou stranu Orlických hor. Blížily se Rychlebské hory a
zámek v Javorníku.
Vystoupali jsme od parkoviště k zámku Jánský Vrch, který byl postaven na strategické vyvýšenině nad Javorníkem původně jako hrad na přelomu 13. a 14. století.
Majiteli byli převážně vratislavští biskupové, hrad upravovali na zámek jako letní
sídlo. V tichosti jsme poslouchali výklad průvodkyně a procházeli místnostmi,
které udivovaly nevelkým prostorem. Nechtělo se nám ani věřit, že záclony na
všech oknech jsou sto padesát až dvě stě let staré. Prohlédli jsme si unikátní sbírku
dýmek. Vraceli jsme se k autobusu přes rozestavěné Javornické náměstí.
Na oběd jsme odjeli do města Jeseník. Občerstvené nás přivítaly Lázně Jeseník.
Založil je v devatenáctém století pan Priessnitz a léčil nemocné studenou pramenitou vodou, čerstvým vzduchem a prací. Obdivovali jsme, že v těchto kopcích po tak
dlouhém období sucha a krutých veder voda ještě stále teče. Průvodce pan Polášek
nás odvedl na prohlídku hlavní reprezentační budovy lázní a pak jsme se prošli po
stezce k místům s léčivými prameny. Přesvědčovali jsme se navzájem, že namočení
se pro zdraví vydržíme. Většina z nás si nořila ruce i s lokty, nebo nohy
v upraveném „rybníčku“. A následně i v areálu na otevřeném kopci, kde se nabízely podobné možnosti tuhnutí nohou ve studené vodě.
Skupinka rychlonožců pokračovala ještě několik kilometrů k dalším pramenům,
ostatní jsme vyhledali možnost posezení u dobré kávy a užívání si krásných výhledů na jesenické hory. Ještě jsme nakoupili lázeňské oplatky a řidič autobusu nás
bezpečně zavezl podhůřím Orlických hor do našich domovů.
Počasí bylo pro cestování ideální, výlet jsme si všichni užili.
Lidmila Martinková
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Společenská kronika
červenec - září 2018
Naši nejstarší občané oslavili narozeniny:
Frimlová Olga
Hartmanová Marie
Balcarová Blanka
Cejnar Antonín
Hánl Josef
Cejnarová Marie
Piewaková Blanka
Augustová Anna
Kopecký Milan
Marková Božena
Kozlová Marta
Ptáček Vratislav
Jelen Josef

79 let
82 let
71 let
79 let
86 let
76 let
75 let
95 let
72 let
84 let
86 let
71 let
70 let

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

70 let
90 let
72 let
73 let
72 let
72 let
78 let
81 let
72 let
92 let
75 let
76 let
75 let

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

Noví občánci:
Sarah Linhartová
Laura Žigová
Lucie Dušková
Šťastným rodičům blahopřejeme.
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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

•
•

•
•

•
•
•

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, Jarmila Grimová, 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 25. 9. 2018
Příští číslo vyjde pravděpodobně v prosinci 2018
POZOR, příští uzávěrka bude 5. 12. 2018
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