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Krajské kolo Vesnice roku 2019
Také v letošním roce se Nový Hrádek přihlásil do soutěže Vesnice roku. Ta probíhá nejprve na krajské a poté na celostátní úrovni. Ve čtvrtek 30. května nás proto
navštívila krajská hodnotitelská komise, které jsme se společně snažili co nejlépe
náš Nový Hrádek představit.
O tom, že naše snaha nebyla marná, jsme se dozvěděli hned následující den po návštěvě
hodnotitelské komise, kdy přišla příjemná zpráva.
Nový Hrádek získal titul Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2019!
Tohoto výsledku by nebylo možné dosáhnout bez vzájemné spolupráce a pomoci. Proto
veliké poděkování patří všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli. Slavnostní vyhlášení
výsledků, na které zveme všechny občany, proběhne v sobotu 10. srpna 2019 na našem
náměstí.
V době od 1. do 7. září 2019 Nový Hrádek navštíví celostátní komise a 14. září 2019 se
v Luhačovicích uskuteční slavnostní vyhlášení celostátního kola soutěže.
O průběhu letošního krajského kola informuje zpráva Tiskového oddělení Královéhradeckého kraje takto:
Výsledky letošního ročníku soutěže Vesnice roku v Královéhradeckém kraji dnes zveřejnila
odborná porota složená ze zástupců vyhlašovatelů. Zlatou stuhou se pyšní městys Nový
Hrádek (NA), který bude náš kraj reprezentovat v celostátním finále. Modrou stuhu za
společenský život získalo Strážné (TU). Bílou stuhu za činnost mládeže udělila porota obci
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Nepolisy (HK). Oranžovou stuhu za spolupráci obce se zemědělským subjektem má Rudník
(TU). Porotci udělili také druhé a třetí místo. Na pomyslných stupíncích vítězů tak stanuly
Žďár nad Metují (NA) a Vilantice (TU). Další obce si mezi sebou rozdělí ceny hejtmana.
O titul Vesnice roku se v kraji letos ucházelo 12 obcí. Odborná porota je všechny navštívila
během uplynulého týdne a dnes rozhodla o vítězi. Slavnostní předání všech ocenění se
uskuteční 10. srpna ve vítězné obci.

kategorie

„Velice si cením všech, kdo mají odvahu se do soutěže přihlásit. Prakticky ve všech obcích,
které jsem v posledních letech navštívil, je patrné, jak na jejich rozvoji občané pracují a
zvelebují je. Konkurence v této soutěži je tedy obrovská. Přesvědčit porotce k udělení některé z hlavních cen není nic jednoduchého,“ říká hejtman Jiří Štěpán.

ZLATÁ STUHA - vítěz

městys Nový Hrádek

MODRÁ STUHA – za společenský život

obec Strážné

BÍLÁ STUHA – za činnost mládeže

obec Nepolisy

ORANŽOVÁ STUHA – za spolupráci obce a zemědělského
subjektu
2. místo v soutěži

S oceněním je spojené finanční ohodnocení. Zlatá stuha přinese do vítězné obce milion
korun a Královéhradecký kraj jí přispěje na pořádání slavnostního vyhlášení. Finanční odměnu získají i obce oceněné druhým a třetím místem, modrou, bílou a oranžovou stuhou
nebo některou z cen hejtmana.
Vítězná obec bude Královéhradecký kraj reprezentovat v kole celostátním, jehož výsledky
pořadatelé oznámí na jarmarku venkova v Luhačovicích 14. září.
Soutěž se vyhlašuje každoročně od roku 1995. V rámci krajského i navazujícího celostátního kola se hodnotí koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání,
péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory
energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň, péče o krajinu, připravované
záměry a informační technologie obce.

3. místo v soutěži
Cena hejtmana za systematickou
podporu dostupnosti služeb na
venkově

obec Žďár nad Metují
obec Vilantice
obec Božanov

obec Vrbice

Cena hejtmana za trvale udržitelný rozvoj obce

obec Mokré

Cena hejtmana za podporu
aktivního trávení volného času

obec Nahořany

Cena hejtmana za podporu
místních tradičních řemesel

obec Deštné v Orlických horách

Cena hejtmana za udržování
venkovského charakteru obce

obec Suchovršice

Cena hejtmana za moderní
knihovnické a informační služby

obec Nepolisy

Cena SPOV za udržování generační sounáležitosti na venkově

obec Mokré

Zlatá cihla v Programu obnovy
venkova Královéhradeckého kraje
2019, kategorie B – obnova či
rekonstrukce staveb venkovské
zástavby – Informační centrum v
místní části Lhota u Nahořan
Koláčová cena za vynikající
borůvkové koláče
Inovativní obec

Bc. Zdeněk Drašnar
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obec Rudník

Cena hejtmana za významný
podíl občanů na rozvoji obce

Cena naděje pro živý venkov – za
podporu obyvatel obce napříč
generacemi

Komise Vesnice roku

obec
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obec Vilantice

obec Nahořany

cena
1 mil Kč od MMR + 175 000 Kč od KHK
Postup do celostátního kola
600 000 Kč od vyhlašovatele
600 000 Kč od vyhlašovatele
600 000 Kč od vyhlašovatele a postup
do celostátního kola
500 000 Kč od KHK
250 000 Kč od KHK
50 000 Kč od KHK

50 000 Kč od KHK
25 000 Kč od KHK
25 000 Kč od KHK
20 000 Kč od KHK
20 000 Kč od KHK
10 000 Kč od KHK
15 000 od vyhlašovatele

Postup do celostátního kola
Cílem udílení tohoto ocenění je získat
evidenci a přehled o těchto stavbách a
také tyto stavby zveřejnit v každoročně
vydávané propagační publikaci "STAVBY VENKOVA"

obec Deštné v Orlických horách

obec Božanov

Postup do celostátního kola – vítěz
celostátního kola získá vůz Citigo na
půlroku
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Krátce...

Ocenění Frymburských ozvěn
Nejlepší zpravodaje měst a obcí Královéhradeckého
kraje, které vyšly v loňském roce, obdržely čestná ocenění. Redakční rada měsíčníku U nás v kraji vybrala
třináct finalistů z téměř sedmdesáti přihlášených periodik. Vyhlášení výsledků druhého ročníku soutěže se
uskutečnilo za účasti starostek, starostů a redaktorů
oceněných periodik.
Velice potěšitelné, že v kategorii D – zpravodaje tištěné na malý formát A5, naše Frymburské ozvěny obsadily zlatou příčku. Velké poděkování patří nejen redaktorům manželům Haně a Jiřímu Hlaváčkovým, ale i
všem přispěvovatelům, kteří se podílejí na jeho pestrosti.
Bc. Zdeněk Drašnar

Více na stránkách Královéhradeckého kraje:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/redakcni-rada-krajskeho-mesicnikuu-nas-v-kraji-ocenila-nejlepsi-obecni-zpravodaje-306035/

Děkujeme vám všem, kdo nám zasíláte (včas ☺) příspěvky, kdo Frymburské ozvěny
čtete, kdo tvoříte dějiny Nového Hrádku. Je to naše společné ocenění. Jsme hrdí, že se u
nás stále něco zajímavého děje, že se stále máme čím pochlubit. Tentokrát vám přinášíme (prozatím) rekordních 56 stran!
Vaše redakce
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• 9. března 2019 zemřela ve věku nedožitých 89 let herečka a dabérka Aťka
Janoušková. Proslavila ji hlavně Včelka Mája a Broučci.
• 11. března se konala Na
Kovárně volební Valná
hromada T.J. Sokol
Nový Hrádek. Po 18
letech činnosti, při které
doslova rozkvetla budova
sokolovny a její okolí,
došlo ke změně ve vedení
jednoty. Starostkou se
stala Veronika Bohadlová a Ing. Jeroným
Holý
přijal
funkci
místostarosty. Na schůzi
byla přítomná starostka naší župy Helena Rezková. Přišla především poděkovat a
ocenit medailí odstupujícího starostu Ing. Jeronýma Holého a místostarostu Jiřího
Hlaváčka, kteří se na rekonstrukci sokolovny nejvíce podíleli.
• 12. března zemřela těsně před plánovaným novým startem své kariéry talentovaná
romská zpěvačka Věra Bílá. Bylo jí 64 let.
• 13. března přibyl v prostoru za kinem červený kontejner na olej použitý v
kuchyni. Do kontejneru se odkládá v uzavřených plastových lahvích.
• 18. března zemřel ve věku 86 let sympatický herec Stanislav Zindulka. Proslavil
ho seriál Vlak dětství a naděje. Za roli ve filmu Babí léto obdržel Českého lva a
Cenu Thálie za celoživotní mistrovství.
• 26. března neočekávaně zemřel ve věku 52 let extravagantní zpěvák Dan
Nekonečný.
• 28. března začala oprava podezdívky plotu u základní školy.
• 30. března se uskutečnil každoroční mobilní svoz nebezpečných odpadů zdarma
pro občany městyse.
• 31. března zvítězila ve druhém kole prezidentských voleb na Slovensku právnička
Zuzana Čaputová se ziskem 58% hlasů. V souboji s Marošem Šefčovičem se stala
ve věku 46 let historicky první prezidentkou Slovenska.
• 15. dubna večer zachvátil požár pařížskou katedrálu Notre-Dame. Rozsáhlý
oheň způsobil obrovské a nenahraditelné škody. Hasiči spolu se správci chrámu
vynášeli cenné artefakty, podařilo se zachránit trnovou korunu z Kristova kříže. Ve
Francii i po celém světě se zvedla vlna solidarity a boháči posílali i miliardové
částky na obnovu katedrály.
• 20. dubna likvidovali místní hasiči spolu s polskými požár 2 ha lesa u Olešnice v
Orlických horách.
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• Ohně vznikaly velmi často po celé republice v důsledku několikatýdenního sucha.
Vydatně zapršelo až 29. dubna, proto se mohlo upustit od zákazu „pálení
čarodějnic“.
• 22. dubna na Velikonoční pondělí
přálo koledníkům počasí a vesele
obcházeli se zpíváním koled domácnosti, které každoročně navštěvují. Koledou 2019 byla melodie
Mandrage - Na dlani.
• 27. dubna se za citelného ochlazení
konal na otevření motorkářské sezony
4. Nový Moto Hrádek. Po mši svaté
místní pan farář přítomným motorkářům požehnal. Novinkou byla atrakce zvedání auta mrtvým tahem, které se
líbilo zejména dětem, které se mohly nechat zvednout spolu s autem při exhibici
Martina Horáka z Náchoda.
• 1. května uplynulo již 15 let od vstupu České republiky do Evropské unie.
• 4. května se vydalo 12 poutníků již podruhé na více než třicetikilometrovou pěší
pouť do Vambeřic. Zpátky se podobně jako loni vraceli v autech motorizovaných
účastníků.
• 6. a 7. května byly mrazivé noci s minimem až -9 stupňů a sadařům způsobily velké
ztráty zejména na kvetoucích ovocných stromech.
• 7. května zemřel ve věku 75 let herec Národního divadla Václav Postránecký.
Nejvíce ho proslavila role ve filmu S tebou mě baví svět.
• 11. května se uskutečnil 37. ročník pochodu Hrádouská vařečka. Počasí 1047
účastníkům přálo. V cíli si pochodující mohli vybrat z několika nových druhů
vařeček, děti dostaly nafouknutý balonek a mohly si zaskákat na nafukovacím
hradu. Díky patří především široké rodině Bohadlových za krásné zážitky!
• 12. května se konala v kině besídka ke Dni matek.
• Frymburské ozvěny obsadily zlatou příčku ve 2. ročníku krajské soutěže obecních
periodik v kategorii D -zpravodajů formátu A 5.
• 20.května zemřel ve věku 70 let legendární automobilový závodník Niki Lauda.
• 24. května po opakovaném neúspěšném jednání o brexitu podala britská premiérka
Theresa Mayová demisi.
• 24. a 25. května se konaly volby do Evropského parlamentu. Celoreplubliková
účast byla 28,7 % voličů. Pořadí stran bylo ANO, ODS, Piráti. V našem městysi
přišlo k volbám 247 voličů (39,09%) a pořadí stran bylo KDU-ČSL 55 voličů
(22,26%), ANO 2011 44 voličů (17,81 %), Česká pirátská strana 41 voličů
(16,59%), ODS 31 voličů (12,55 %).
• 29. května zemřel ve věku 88 let spisovatel a vězeň 50. i 70. let Jiří Stránský.
Veřejnosti byl známý především jako autor televizního seriálu Zdivočelá země.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------T.G. Masaryk : Není krásné, co není poctivé.
Anna Marková
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Veronika Bohadlová přebírá starostovskou štafetu od Jeronyma Holého

Valná hromada T. J. Sokol Nový Hrádek 11. 3. 2019 –
zpráva starosty
Vážené sokolské sestry a bratři, hosté a příznivci naší Tělocvičné jednoty, vítám Vás
srdečně na naší volební valné hromadě.
Moje zpráva za rok 2018 bude ovlivněna skutečností, že po 18 letech předávám po
dlouhodobé a důkladné úvaze funkci starosty sestře Veronice Bohadlové. Její
zkušenosti, iniciativa, pracovitost, schopnost motivovat ostatní a dotahovat záměry do
zdárného konce jsou vlastnosti, které dávají záruku stabilního a perspektivního vedení
naší jednoty. Rovněž předávám rozšířenému výboru některé další drobnější povinnosti.
Tento krok rozhodně neznamená rezignaci na moji činnost ve výboru, rád bych
nadále pracoval jako místostarosta a byl tak Veronice oporou a případně jejím
zástupcem. 18 let je opravdu dlouhá doba. Podle mého názoru změny v kompetencích
nejen starosty, místostarosty, ale i ostatních členů výboru, vnesou svěží vítr do činnosti
celé jednoty. Rovněž určitě bude jen dobře, že s funkcí starosty bude mít zkušenost i
někdo další.
Převzetí starostování po mé předchůdkyni sestře MUDr. Pružinové jsem bral jako
výzvu s cílem vkročit co nejlépe s naší tělocvičnou jednotou do 21. století. Za dobu
mých funkčních období se mnohé povedlo a jistě i řada věcí nezdařila, těch úspěchů ale
bylo podle mého názoru více. Největším a nejobtížnějším úkolem byla rekonstrukce
chátrající budovy sokolovny. Ta sice není ještě úplně dokončená (je třeba dodělat
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prostory za jevištěm), nicméně sokolovna už 6 let slouží nám všem. A to s komfortem,
zejména v zimním období díky ekologickému vytápění tepelným čerpadlem
s podzemním kolektorem, dříve zcela nedostupným. Také prostranství před sokolovnou
dostalo nový asfaltový povrch, jeho okolí bylo osazeno prvky dětského hřiště a s těmito
úpravami došlo přirozenou cestou i ke změně jeho využití. Těší mě, že pokud je jen
trochu vyhovující počasí, tak z okna svého domu vidím maminky s kočárky a malými
dětmi na prolézačkách, tatínky učící své ratolesti jezdit na kole a často až do večerních
hodin bruslící mládež na in line bruslích.
Provedená rekonstrukce by nebyla možná bez pomoci projektantů Miloše a
Jaroslava Vondřejcových, rad a dohledu Pavla Sobotky a podpory starostky župy
Heleny Rezkové. Největší dík však patří starostovi městyse Zdeňku Drašnarovi, který
má vzácný dar najít správná řešení a východiska i v opravdu složitých situacích.
Vyzdvihl jsem ty, se kterými jsem nejtěsněji spolupracoval. Všichni jsou členové
Sokola, avšak oni jsou jen tou pověstnou špičkou ledovce. Stojí za námi zastupitelstvo
městyse, podporující naprostá většina obyvatel Nového Hrádku, Sbor dobrovolných
hasičů, zapůjčitelé statisícových a dárci až desetitisícových částek, brigádníci, stavební
firmy atd. atd. Všechny, kdo se tou či onou měrou zasloužili, nelze zmínit. Ale každá, i
ta nejmenší pomoc, přispěla ke složení mozaiky, jejímž nejviditelnějším výsledkem je
naše zrekonstruovaná sokolovna.
Z období zmíněných investic zůstávají závazky vůči našim věřitelům. Zcela
převažujícím zdrojem splátek půjček je příspěvek z rozpočtu Městyse, v roce 2018 ve
výši 665 tisíc Kč. Děkujeme.
Tolik historie a teď budoucnost. Mým záměrem je ve funkci místostarosty
pokračovat v práci hlavně v oblasti dotací. Ty lze rozdělit na neinvestiční každoroční,
aktuálně ze zdrojů Ministerstva mládeže a tělovýchovy nebo Královéhradeckého kraje,
a na investiční. Nyní máme díky Milošovi Vondřejcovi hotový projekt jak na dokončení
prostor za jevištěm, tak na vybudování víceúčelového a plážového hřiště. Podali jsme
žádost o dotaci, avšak zatím nebylo vydáno rozhodnutí. Pokud nyní dotaci
nedostaneme, budeme žádat opakovaně až doufejme do zdárného konce.
V průběhu roku 2018 jsme byli úspěšní v žádosti o dotaci u MŠMT v programu Můj
klub ve výši 76 tisíc Kč. Finanční prostředky jsme použili na zaplacení části nákladů na
energie, na činnost lyžařského oddílu a na nákup cvičebních pomůcek. O dotaci ve
stejném programu jsme zažádali i na rok 2019 s cílovou částkou 107 800 Kč. Tato
cílová částka byla nově stanovena klíčem deklarovaným dle počtu cvičenců dětí a
mládeže. V této souvislosti je potěšitelné, že počet našich členů během roku 2018
narostl z 266 na 276.
Nyní k hlavním událostem. Rok jsme tradičně zahájili Sokolským bálem a
následným Dětským karnevalem. Zájem veřejnosti o náš ples, a ruku v ruce s tím i
počet prodaných lístků, se za několik posledních let mírně zvyšuje. Jsem rád, že stále
více našich členů bere tuto akci za svou a podporuje ji při přípravě a následném úklidu
sokolovny, samotnou účastí, nebo třeba napečením výborných zákusků, naložením
utopenců a podobně.
Naše činnost byla samozřejmě zásadně ovlivněna XVI. Všesokolským sletem. Velký
dík patří všem cvičitelům i cvičencům, zejména pak opravdu multifunkční Markétě
Vaňkové. Já jen vzpomenu opravdu velmi vydařený oblastní slet u nás na Novém
9
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Hrádku. Krásné video všech sletových skladeb vytvořené Jiřím Hlaváčkem ml. lze
shlédnout na internetu.

Manželé Drašnarovi na Pěticestí při letošním přejezdu Orlických hor na běžkách

Z dalších organizovaných akcí zmíním ty z mého pohledu nejvýznamnější:
Přejezd Orlických hor na běžkách dotovaný z rozpočtu ČOS, poprvé s
využitím dvou autobusů a završený chutným občerstvením pro 90 účastníků
v sokolovně v podobě gulášové polévky a teplého čaje. Tato forma přejezdu se
osvědčila a podobně plánujeme organizovat i další ročníky Přejezdu.
Květnová pěší pouť do Vambeřic za účasti 9 sokolů.
Co do počtu 1064 pochodujících rekordní Hrádouská vařečka.
Regionální slety a celostátní slet v Praze za účasti 40-56 cvičenců, cvičitelů a
členů dozoru.
Poskytnutí zázemí sokolovny a okolí 949 závodníkům v orientačním běhu.
Srpnový výlet na Javorník a Jeseník.
Uctění památky umučeným sokolům 8. a 9. října.
Účast na oslavách 100 let založení Československé republiky s poskytnutím
sokolovny pro přednášku, výstavu fotografií a předmětů souvisejících s hraničním
opevněním.
Prezentace knihy „Nebylo jim souzeno žít“ sester Rezkové a Špatenkové
s účastí 34 osob.
Soustředění 13 dětí, 4 trenérů lyžařského oddílu za pomoci 6 rodičů.
Prázdninová keštrasa po zajímavých místech v okolí našeho městyse
organizovaná Veronikou Bohadlovou a Pavlem Bohadlem.
Župní přebor v přespolním běhu pro 119 závodníků.
10
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Poděkování

V sokolovně už podruhé probíhal ve čtyřech letních týdnech příměstský tábor
organizovaný Mateřskou školou za podpory Městyse, který mnoha rodičům ušetřil
starosti s hlídáním během prázdnin a děti jistě obohatil o nové zážitky a dovednosti.
O dalších akcích budou podrobněji referovat kolegyně a kolegové, hlavně sestra
Lída Martinková o Sletových událostech.

Ze srdce děkuji všem za pomoc, oporu a spoluúčast v tak tíživé situaci, která naši
rodinu náhle zasáhla.

Seznam sportovních oddílů, které pod naší jednotou sdružujeme:
Rodiče a děti – Eliška Kozlová
Aerobic ženy a dance starší žákyně – Markéta Vaňková
Florbal – Vojtěch Havrda
Fotbal žáci – Pavel Sobotka, Standa Drašnar, Jiří Hlaváček st.
Lyžování – Jeronym Holý st., Václav Sychrovský, David Bek, Radim Holý,
Pavlína Sychrovská
Volejbal pokročilí – Jeronym Holý ml.
Volejbal rekreační – Miloš Langr
Badminton – Josef Čtvrtečka, Martin Stříbrný
Všestrannost žákyně – Radka Machová, Lidmila Martinková, Jan Mach,
Zdeněk Martinek
Fotbal muži – Radomír Lanta
Všestrannost ženy – Lidmila Martinková
Posilovna – Karel Šrůtek

Buďte na sebe a své blízké opatrní, mějte se upřímně rádi, nežeňte se za nedosažitelným, ale buďte vděční za to, co máte, protože je to nejvíc!

-

Děkuji za pozornost a předávám slovo dalším členům výboru.
Za Tělocvičnou jednotu Sokol Nový Hrádek odstupující starosta
Jeronym Holý ml.
"Děkuji za důvěru, kterou jste mi mým zvolením
vyjádřili. Pokusím se navázat na práci, kterou
velmi dobře 18 let vykonával můj předchůdce
Jeryn Holý. Jsem ráda, že členové výboru se
mnou zůstávají v dalším období a společně se
podělíme o všechny povinnosti okolo naší jednoty.
Vítám do výboru nového vzdělavatele Jiřího
Hlaváčka a nového správce sokolovny Luboše
Světlíka.
Pokusíme se zlepšit informovanost členů jednoty
např. prostřednictvím webových stránek.

Dne 7. 4. 2019 došlo k tragické dopravní nehodě, na jejíž následky zemřel můj
manžel a tatínek tří nezletilých dětí Matyáše, Nikolky a Jiříka.
V první chvíli to byla především morální opora ze strany rodiny, přátel, známých a
sousedů, kteří mi pomohli zvednout hlavu a postavit se na nohy. Je hezké vědět, že
někam patříte, nikomu nejste lhostejní a je kolem vás tolik hodných lidí!
Velké díky patří také všem, kteří nás podpořili materiálně, jsem ráda, že dětem
mohu koupit nové boty, poslat na tábor a jet s nimi na výlety... Samozřejmě velkou
část vybraných peněz budu dětem spořit.

S láskou a vděkem Eliška Kozlová

EXHIBICE CAR DEADLIFT
V rámci otevření motorkářské sezony 2019 při tradiční akci 4. Nový Moto Hrádek
27. dubna 2019 se konala na náměstí Exhibice Car Deadlift, tj. zvedání auta mrtvým tahem, v podání mistra světa v silovém trojboji, člena T.J. SOKOL Náchod Martina Horáka. Do auta se ještě postupně naskládalo 12 dětí. Zvednout prázdný automobil
se potom zvednout pokusilo i několik místních občanů za přísného dozoru Martina.
Martin i ostatní siláci, kteří se také pokusili auto zvednout, si zasloužili mohutný potlesk od velkého počtu diváků.
Jiří Hlaváček st.

Veronika předává Hrádouskou vařečku

Mým cílem je, aby členové sokola byli rádi, že jsou členy Sokola. A každý z nich v naší
krásné sokolovně mohl pohybem udržovat zdravé tělo a na sokolských akcích zdravého
ducha."
Veronika Bohadlová,
nově zvolená starostka T.J. Sokol Nový Hrádek
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MAS POHODA venkova uspořádala soutěž
„Tajemství Orlických hor“
V rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání MAP II Dobrušsko
(www.mapd.cz), který realizuje Místní akční skupina POHODA venkova, z. s.,
proběhla ve druhém pololetí letošního školního roku soutěž, která byla určena
dětem z mateřských a základních škol.
Smyslem soutěže bylo podpořit vztah k regionu a zároveň rozvíjet čtenářskou gramotnost u našich nejmenších. Děti a žáci se mohli rozhodnout, jaký způsob zvolí, zda výtvarně téma znázorní, či prostřednictvím komiksu nebo sepsáním literárního díla.
Díla vyhodnocovala odborná porota a ve čtvrtek 6. června 2019 proběhlo slavnostní
vyhlášení, kdy zároveň v předsálí Společenského centra KINO 70 Dobruška byla otevřena výstava prací z této literárně-výtvarné soutěže. Mezi oceněnými byly i děti z
Nového Hrádku. Výstava bude přístupna od 6. června do 30. června 2019 v provozních hodinách KINA 70 Dobruška.
Ing. Olga Prázová, hlavní manažer projektů MAP II
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Plánované projekty pro rok 2019 v tisících Kč
Kam finance směřují
Mateřská škola
Základní škola
Bytové domy čp.59 a 123
Hřbitov
Naučná stezka
Oprava pomníků*
T.J.Sokol
Bukovecká ulice
Rozhledna – I. etapa
Parkoviště Sokolská ul.
Parkoviště Rokolská ul.
Úpravy č.p. 123
Třídění odpadů
Splátky úvěrů
Celkem

Co se bude dělat
dětské hřiště
odborné učebny
ČOV
pokračování revitalizace
oprava hřbitovní zdi podíl z 700
okruh Hradní
dva vybrané pomníky
příspěvek – splátky půjček
oprava cesty
rekonverze VTE
podél komunikace od brány k pile
u č.p. 123 (pošta)
okna, dveře (pošta, dětské)
umístění kontejnerů za obchodem

Celkový
náklad
1600
8000
1500
300
200
1000
200
500
900
6300
200
200
250
200
1250
22600

Podíl
městyse
1100
800
1500
300
200
0
60
500
300
700
200
200
250
200
1250
7560

2. ročník obnovené pouti do Vambeřic
Vydatný déšť nebo dokonce sněžení, zima a vítr – to byla předpověď počasí na
sobotu 4. května 2019, tedy na den letošní pouti do Vambeřic. Naštěstí vše Bůh
zařídil tak, že nic z toho nebyla pravda a lepší počasí jsme si na cestu snad ani přát
nemohli – polojasno, téměř bezvětří a teplota tak akorát.

*Akce označené hvězdičkou jsou závislé na tom, zda bude dotace.
Takto zvýrazněné akce budou financovány z přiděleného úvěru

Výhled projektů 2020 – 2022 v tisících Kč
Kam finance směřují
Základní škola
Cyklostezka*
Naučná stezka
Hradní 66 (Detecha)
Byt. domy čp 59 a 123
Oprava pomníků*
Mateřská škola
Hřbitov
Klainova ulice
Rozhledna – II. etapa
Obecní garáž
T.J.Sokol (ročně)
T.J.Sokol*
Splátky úvěrů (ročně)

Co se bude dělat
ČOV
trasa do Taszowa
Pokračování Rzy, Dlouhé
opravy
opravy, fasáda atd.
pokračování v opravách
rozšíření kapacity*
pokračování revitalizace
oprava cesty
pokračování rekonverze VTE
rekonstrukce šatlavy
pokračování ve splátkách půjček
nová hřiště splátky půjček

Celkový
náklad

Podíl
městyse

600
5745
200
???
2000
500
18000
200
800
6500
600
500
3000
1250

600
600
200
???
2000
150
3000
200
800
1500
600
500
3000
1250

*Akce označené hvězdičkou jsou závislé na tom, zda bude dotace.
Bc. Zdeněk Drašnar
starosta
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Ráno se nás v kostele sv. Petra a Pavla v Novém Hrádku sešlo 12 poutníků, z čehož
8 bylo z Hrádku, 2 z Nového Města nad Metují a po jednom z Olešnice v Orl. horách a
z Vanovky. Pan farář Tluka nám požehnal na cestu a ve čtvrt na sedm jsme začali ukrajovat první metry z celkem 33 kilometrové trasy s celkovým převýšením přibližně 1500
metrů.
Kolem půl deváté jsme na Čihalce překročili státní hranici s Polskem a následně
scházeli k lázním Duszniki Zdroj. Díky tomu, že jsme zvolili trochu jinou cestu, než
před rokem, objevili jsme nedaleko lázní nejen starý skokanský můstek, který postupně
zarůstá bujnou vegetací, ale především krásný nový biatlonový areál, jehož návštěvu
můžeme všem doporučit.
Když jsme konečně dorazili do rozkvetlých lázní Duszniki Zdroj, byl pro nás již po
přibližně patnácti kilometrech
cesty krátký odpočinek nutností, a tak jsme na tradičním
místě u Chopinovy fontány
vydatně posvačili a zároveň
tím notně ulevili svým batohům.
Kolem desáté hodiny dopolední nás již bylo možné vidět,
jak po žluté značce opouštíme
probouzející se lázně. Polovina
pouti byla právě za námi..
A co na nás ještě čekalo?
16
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Především to byly dva hřebeny, které bylo nutno překonat. Na tom prvním - hřebeni u
skály sv. Josefa mezi Zlotnem a Batorowem - jsme se pokochali pro nás neobvyklým
pohledem na druhou stranu Orlických hor a pak už čekal sestup do vesničky Batorow a
následně pro změnu výšlap do nedaleké rekreační osady Batorowo. Zatímco Batorow
není ničím zajímavý, tak Batorowo je východiskem do pískovcových skal, kde se protíná několik tras pro turisty i cyklisty. Odtud jsme letos zvolili o něco delší trasu po modré značce kolem skalních hřibů. Cesta vedla sice opět vzhůru na poslední větší kopec,
ale šlo se nádherným bukovým lesem, kde se nám pod nohama příjemně pohupovala
pořádná vrstva listí, která tlumila naše kroky, takže už dosti ztěžklé nohy si mohly trochu odpočinout. A že ten odpočinek potřebovaly! Do svalů se již dávno vkrádala únava,
klouby a nejrůznější šlachy a úpony bolely. Ale šlo se stále vpřed, nikdo si nestěžoval,
nikdo nenaříkal. Naopak, právě v této době se nejvíce projevovalo kouzlo takovéto
dlouhé cesty – poutníci, kteří se předtím třeba ani vůbec neznali, si spolu vypravovali,
jako by byli léta nejlepšími kamarády.

FRYMBURSKÉ OZVĚNY

Ohlédnutí za školním rokem 2018/19
Uplynulý školní rok se nesl ve znamení velkých změn, především stavebních. Stavební práce probíhaly v celé naší škole doslova od sklepa až po půdu. Paní učitelky
se musely uskromnit a vzhledem k nedostupnosti některých kabinetů a odborných
učeben upravit výuku. Na omezené prostory a přítomnost dělníků někdy i během
vyučovacích hodin jsme si všichni brzy zvykli a provoz školy probíhal bez větších
problémů.
V září jsme v naší škole přivítali 18 prvňáčků a do 6. ročníku nastoupil rekordní počet
29 žáků. Ti hned ve druhém zářijovém týdnu odjeli na chatu Juráška na třídenní adaptační kurz, kde pro ně paní učitelky připravily spoustu seznamovacích aktivit, her a
další zábavy.

A pak už jsme se vrhli do učení. Kromě tradičních a osvědčených metod výuky zařazovaly paní učitelky do hodin i metody nové, například tandemovou výuku. Umění spolupráce, vyhledávání a zpracovávání informací, rozvíjení kreativity a tvořivosti získávali
žáci při projektových hodinách například v hudební výchově nebo v dějepise.

A to jsme ještě většinou netušili, že poslední tři kilometry na nás čeká tvrdý asfalt.
Ale ani ten nás nepokořil, a tak po téměř devítihodinové pouti jsme všichni ve zdraví,
v dobré náladě a stále za krásného počasí dorazili do cíle k Bazilice Matky Boží ve
Vambeřicích. Zde nás ve zcela zaplněném kostele spolu s dalšími 13 Hrádováky, kteří
dorazili svými auty, a spolu s poutníky z Police nad Metují, Broumova, Hronova, Červeného Kostelce a dalších příhraničních českých obcí čekala mše za rodiny.
Jaké bylo naše překvapení, když jsme po mši vyšli ven z kostela a venku lilo jako
z konve. Naštěstí zpátky už jsme pěšky nemuseli, protože přítomní motorizovaní Hrádováci si nás rozebrali do svých aut a bezpečně nás dopravili zpět domů – unavené, ale
šťastné tak, jak jen můžou být poutníci, kteří společně dosáhnou svého cíle.
Ing. Pavel Sobotka
17

Za poznáním jsme během školního roku několikrát vyrazili i do zahraničí. 12. října se
uskutečnil zájezd do solného dolu Vělička a do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Tento
zájezd byl určen pro žáky 8. a 9. ročníků a navazoval na projekt Holokaust. Za spolupráci při organizaci této akce a zajištění bezbariérového přístupu pro vozíčkáře děkujeme paní Janě Hudkové.
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A pak už se o slovo přihlásil adventní čas. Děti naší školy se zúčastnily rozsvěcení
vánočního stromu na náměstí a pomocí zvonečků, zpěvu koled a hry na hudební nástroje pomohly vykouzlit pravou vánoční atmosféru. Svátečně nazdobenou školu navštívil
také Mikuláš se svojí početnou andělskou a čertovskou družinou a nadělil dětem spoustu sladkostí.

FRYMBURSKÉ OZVĚNY

a její ochranou byla spojena i přednáška o lišce obecné nebo výlet za poznáváním života včel k panu Grulichovi na nedaleké Doly.
Za kulturou vyrazili na začátku dubna vybraní žáci 8. ročníku do německé Žitavy. Navštívili muzikál s hororovými prvky Der kleine Horrorladen. Tuto akci organizovalo
Goethe-Zentrum v Pardubicích.
16. dubna připravil zajímavý zážitek žákům 2.-9.ročníku zpěvák Radek Banga, který
nás navštívil v rámci projektu Když chceš, tak to dokážeš. Tento projekt si klade za cíl
motivovat žáky k úspěšnému životu bez násilí, drog, rasismu, kyberšikany a dalších
patologických jevů.

Letošní poměrně bohatou sněhovou nadílku si dosyta užili sedmáci, kteří strávili týden
od 11. do 15. února na lyžařském výcviku na chatě Juráška. Za krásného počasí se učili
ovládat „čertovská prkýnka“ na svahu, vyzkoušeli si jízdu na běžkách a během pobytu
zažili i spoustu legrace. K zimním sportům patří i bruslení. Za ním jsme vyrazili dvakrát na zimní stadion v Novém Městě nad Metují. Během dopoledne se na ledě proháněli žáci I. i II. stupně. Někteří stáli na bruslích poprvé, někteří už jsou zkušení hokejisté nebo krasobruslařky.

S nadcházejícím jarem jsme se zapojili
do akce Ukliďme
Česko a v týdnu od 1.
do 5. dubna jsme na
území naší obce a
přilehlého okolí nasbírali 207 kg odpadu
a z toho se nám podařilo 150 kg vytřídit.
S poznáváním přírody

O měsíc později připravili žáci naší školy vystoupení pro všechny maminky a babičky a
oslavili tak Den matek. Během programu zazpíval sbor Hrádováček, vystoupily dívky
z tanečního kroužku a další děti zahrály na hudební nástroje. Každá maminka dostala
drobný dáreček a po vystoupení bylo pro všechny zúčastněné připraveno malé občerstvení.

Do naší školy chodí spousta chytrých, nadaných a šikovných dětí, proto jsme se během
školního roku zapojili do různých soutěží a olympiád. Nikde jsme neudělali ostudu,
naopak jsme přivezli několik ocenění.
Naši zdravotníci se zúčastnili soutěže v předlékařské první pomoci, která se uskutečnila
na Vyšší odborné a střední zdravotní škole v Trutnově. Soutěž byla velmi náročná a
konkurence veliká, přesto v kategorii mladších žáků vybojovali krásné 10. místo a
v kategorii starších žáků získali 3. a 4. místo. Mezi 19 soutěžními družstvy tedy dosáhli
na stupně vítězů.
19
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Další soutěží, kde naši žáci zabodovali, byla soutěž v předčítání německého textu
„Bücherwurm“. Ve školním kole se utkali tři zájemci a do finále, které se konalo 24.
dubna 2019 v Divadle 29 v Pardubicích, postoupila Eliška Čtvrtečková. V konkurenci
žáků z 16 základních škol se jí podařilo zvítězit! Eliška se zapojila i do Olympiády
v českém jazyce, spolu s Davidem Rumpíkem zvítězila ve školním kole a v okresním
kole obsadila krásné 5. místo. Elišce ke skvělým úspěchům gratulujeme a děkujeme za
reprezentaci školy.
Tajemství Orlických hor – tak se jmenuje literární soutěž, kterou pořádá MAS Pohoda
venkova. 11 základních a mateřských škol z blízkého okolí poslalo do meziškolního
kola téměř sedm set zdařilých prací. Pro porotu muselo být těžké vybrat ty nejlepší,
proto jsme rádi, že mezi oceněnými jsou i 3 práce našich žáků Adély Markové a Vandy
Machové (3. kategorie - 2. místo), Kláry Machové (4. kategorie - 3. místo) a Sabiny
Michalíčkové (5. kategorie - 1. místo).

Velká gratulace patří také našim deváťákům. Všichni úspěšně složili přijímací zkoušky
a všichni se dostali na střední školu, kterou si vybrali. Do dalšího studia jim přejeme
mnoho úspěchů.
Za úspěšnou reprezentaci školy vděčíme také školní družině. V letošním roce se zúčastnila několika akcí, v únoru proběhl turnaj 1. a 2. tříd ve žlutém minivolejbalu, ve kterém získal Pavel Bohadlo se Šárkou Přibylovou 3. místo. V dubnu proběhlo okresní
finále ve vybíjené 4. a 5. tříd v Broumově, naši žáci získali v kategorii II A open 5.
místo. V květnu se uskutečnilo okresní kolo v lehké atletice školních družin, ve kterém
jsme ukořistili celkem 13 medailí. V rámci družiny působí i taneční kroužek, jehož
vystoupení bylo možné vidět např. na Dni matek, dále se zúčastnil i soutěže Dobrušské
sluníčko nebo Bambifestu v Náchodě.
Letošní školní rok je téměř za námi, ale některé akce nás ještě čekají. Kromě školních
výletů je to ještě závěrečná Akademie, která se uskuteční v úterý 25. června. Všichni
jste srdečně zváni!
Marta Matějková
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37. ročník pochodu Hrádouská vařečka
Již po sedmatřicáté uspořádal T.J. Sokol Nový Hrádek začátkem května pochod
Hrádouská vařečka. A proč zrovna vařečka? Název pochodu odkazuje na dávnou
tradici. Nový Hrádek ležící v podhůří Orlických hor byl v dřívějších dobách znám
tím, že když v zimě zapadnul sněhem, živili se místní obyvatelé právě vyřezáváním
vařeček. Říkávalo se jim proto „vařečkáři“.
Ačkoliv meteorologové celý týden strašili, že bude od rána pršet, v den konání
pochodu 11. 5. 2019 svítilo na všechny účastníky od rána sluníčko, což zcela jistě
ovlivnilo i počet účastníků. Je až překvapivé, že v době internetu a nesociálních
kontaktů, přišlo na náš pochod 1047 lidí. A to nejen z Nového Hrádku a blízkého okolí,
ale doslova z celé republiky. Vzhledem k tomu, že duchovní otec a hlavní organizátor
pochodu Pavel Bohadlo si vede každý rok přesnou statistiku, víme, že letos dorazili
účastníci ze 122 různých míst. Nejstarší účastnici pak bylo 91 let.
Trasa pochodu se každý rok mění, ale co zůstává stejné, je krásná jarní příroda a
okolní krajina, která trasu lemuje. Každý si může vybrat ze čtyři tras od 5 do 15
kilometrů. Na konci pak všichni účastníci dostanou na krk nefalšovanou vařečku, na
které je vypálený letopočet. Jsou borci, kteří doma mají vařečky ze všech ročníků. A
když se dá dohromady větší kolektiv účastníků, na konci je čeká velká vařečka. Letos
bylo takovýchto kolektivů sedm.
Specialitou pochodu, na kterou se každoročně všichni těší, je vynikající čerstvý
chléb s vajíčkem a
pažitkou, který každý dostane na kontrole.
Aby bylo všechno připravené a
dobře to klapalo, se
nezištně stará parta
více než třiceti
organizátorů z naší
sokolské jednoty.
Jsme rádi, že můžeme přispět k tomu, aby se lidé
mohli spolu setkávat nejen na sociálních sítích, ale tváří v tvář. To je také hlavní cíl našeho pochodu – mít společné
zážitky, sejít se s milými lidmi v příjemné atmosféře projít se spolu jarní přírodou a také
udělat něco pro své zdraví.
A protože nás stále ještě baví připravovat tento pochod po našem okolí, 16. 5. 2020
ho uspořádáme znovu. Přijďte, už teď se na Vás těšíme.
Veronika Bohadlová a Pavel Sobotka
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HRÁDOUSKÁ VAŘEČKA 11. 5. 2019

VELKÁ VAŘEČKA:

37. ročníku se zúčastnilo 1047 lidí, z toho 277 dětí do 15-ti let
Nový Hrádek
Náchod
Nové Město
Dobruška
Hradec Králové
Opava
Ohnišov
Česká Čermná
Olešnice v Orl. horách
Velké Poříčí
Bohuslavice
Mezilesí
Hronov, Dvůr Králové
Kontrola v Mezilesí
Slavoňov, Česká Skalice
Podbřezí, Šeřeč
Bohdašín, Lhotky, Jizbice, Praha
Kramolna, Broumov, Borová, Městec
Mělník, Dobré, Sněžné, Brno, Jestřebí
Starkoč, Tyniště n. Orl., Jirny, Sezemice, Předměřice, Dobrošov, Černčice, Mokré, Solnice, Ústí n.L., Rychnov n. K., Č. Kostelec, Bílina
Tis, Svinná, Jílovice, Kvasiny, Olomouc, Lipí, Bořanovice, Zákraví,
Plzeň, Spy, Hor. Bouzov, Šestajovice, Vrchoviny, Žďárky, Skršice
Šonov, Vysoké Mýto, Lysá n. L., Hor. Počernice, Kolín, Libchyně,
Slatina, Vysokov, Jaroměř, Vel. Třebešov, Olešnice u Č.Kost., Slavětín,
Bozkov, Nahořany, Provodov, Přepychy, Pohoří, Lukavice, Teplice,
Sezemice, Řešetova Lhota, Všestudy, Hostouň, Rohoznice, Lhota pod
Libčany, Batňovice, Čechtice, Kudowa Zdroj
Vanovka, Čes. Meziříčí, Pardubice, Zličko, Ústí n.Orl., Mělčany, Velichovky, Lično, Semechnice, Lhota u Trut., Markvartice, Syrovátka,
Zlatníky, Černíkovice, Brocná, Rtyně v Pod., Doudleby, Lanškroun,
Sedloňov, Lípa n. Orl., Chrudim, Přibyslav, Lhota Lanžov, Blažkov,
Mladějov na Moravě, Letohrad, Havlíčkův Brod, Říkov, Třebechovice,
Kostelec nad Orlicí, Vídeň
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239 celkem
(78 dětí )
128
106
92
24
23
19
16
15
14
13
12
11
10
8
7
6
5

Marakana 1 – Náchod
Klub českých turistů – Dobruška
Čermáci
Prostě, my
Žirafáci
Hujerovic
AFRO Opava
Kolektiv Čermáci

POČASÍ: Slunečno, bezvětří, 8°C – 20°C
POŘADATELÉ: 34 lidí z N. Hrádku
SPONZOŘI: 10 firem
START: 7:00 – 9:00 hod., přesto poslední účastníci odešli až v 10:00 hod.
CÍL: 12:00 hod. kontrola a 14:00 hod. na sokolovně. Každý si mohl vybrat z pěti druhů
vařeček. V místě bylo občerstvení, pro děti skákací hrad a nafukovací balonky.
Účastníci odcházeli spokojeni.
PŘÍŠTÍ ROČNÍK BUDE 16. 5. 2020
Pavel Bohadlo

4
3

2

1

ÚČASTNÍCI BYLI ZE 122 RŮZNÝCH MÍST.
NEJSTARŠÍ ÚČASTNÍK:

Marie Vítová
Karol Čerešňa

Náchod ( * 1928 )
Praha ( * 1929 )
Šťastný Josef Svatoň v cíli
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Cvičení v Sokole zase na podzim…?
Bude to rok, co jsme zažívali vyvrcholení XVI. všesokolského sletu v Praze.
Možná atraktivnost skladeb přilákala na podzim hodně nových dětí do sokolovny na
cvičení děvčat i chlapců. Ještě nyní si dívky povídají jakou skladbu si příště vyberou, i
když nepočítají s tím, že jim bude o šest let více a skladby budou zase jiné. Počet dívek
od 1. do 5. třídy, které se přihlásily na cvičení s Radkou Machovou a Lídou
Martinkovou stoupl na dvacet pět. Vzaly jsme do party své muže cvičitele Honzu a
Zdeňka, abychom si děvčata v části hodiny mohli rozdělit do skupinek, které měnily
stanoviště. Mužské hlasy mají také silnější účinek. Věnovali jsme se základům
gymnastiky, technice práce s míčem, hrám. Dáváme si otázku, jestli to má význam,
když si nedáváme žádné výkonnostní cíle, zda máme nějaké výsledky. Přesvědčujeme
se, že je to dobré. Že je velký rozdíl v pohybu, v provedení cviků a šikovnosti dětí na
konci sezony proti času, když na podzim začínaly, i když se nemohou rovnat dětem,
které v sokolovně tráví více času než jednu hodinu týdně.
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motorce, čtyřkolce, vylézt do hasičského auta. Ještě jedna odměna byla zmrzlina v
běloveské cukrárně. Na oběd jsme se autobusem vraceli od Kauflandu na Hrádek do
restaurace Na Kovárně.
Děvčata se nemohla dočkat „ježdění“ na kolečkových bruslích, které si část z nich
donesla. Některé dívky jsou už ostřílené a jezdily suverénně, většina začínala, některá si
půjčovala brusle od kamarádek včetně chráničů a helem. Pěkné bylo, že si pomáhaly,
povzbuzovaly a také ošetřovaly. Rozruch bruslařek ještě vystupňoval Honza Mach,
který na bruslích navrhl honičku a ta se hned ujala.
K večeři jsme uvařili tradičně těstoviny. Starší děvčata připravila bez naší pomoci
bezvadnou promyšlenou stezku odvahy s úkoly při úplňku a dohledáním bonbonového
pokladu v sokolovně. Místo bylo nalezeno až po splnění úkolů venku a složení
vyrobeného pucle z plánku prostor sokolovny, který organizátorky zhotovily. Po
náročném dnu všichni s přečtením pohádky v klidu usnuli. Ráno mohla děvčata vyrazit
na brusle až po složení a sbalení věcí. Rozloučili jsme se s rodiči a dětmi. Dívky mají
zážitek a my také. Po prázdninách v září se pustíme do dalšího snažení o tělo a ducha.
Foto zachytila Bára Machová.
cvičitelky
Lída Martinková a Radka Machová

Činnost v hasičském sboru nikdy nekončí…

Letošní závěr cvičení jsme naplánovali jako cestování, pohybovou aktivitu a
přespávání v sokolovně v sobotu z 18. na 19. května. Už v sobotu ráno rodiče
doprovodili děvčata s batohy, spacáky a kolečkovými bruslemi do sokolovny. Odjeli
jsme autobusem do Náchoda. Z hlavního nádraží jsme došli podle Metuje do Bělovse,
kde na dopravním hřišti probíhaly činnosti Integrovaného záchranného systému.
Nejdříve se dívky mohly zúčastnit osmi soutěží. Za získané body si vybraly drobné
odměny. Už při soutěžení probíhal například útok zásahové jednotky na pachatele,
ukázka výcviku koní policie ČR z Pardubic, děti měly možnost posedět na policejní
25

První pololetí roku 2019 začalo zhodnocením naší činnosti za minulý rok.
Rekapitulovalo se na výroční valné hromadě sboru i na výroční valné hromadě
okrsku.
Hned začátkem roku je hlavní naší prioritou příprava a vlastní průběh našeho
tradičního hasičského plesu, který se opět velice vydařil. V zimním období nás nejvíce
zaměstnaly výjezdy jednotky hlavně ke spadlým stromům přes komunikace – napadlo
hodně sněhu a právě sníh i vítr udělaly své. Zasahovali jsme u šesti událostí. V jarních
měsících jsme dvakrát vyjeli na hašení kontejneru ve Sněžném a na Borové. Požár
lesního porostu jsme hasili dvakrát.
Hodně radosti nám udělala přístavba hasičské
zbrojnice, která je v současné době dohotovena a
připravena ke všem našim aktivitám.
Hodně brigád nám stále zajišťuje hasičské cvičiště a
nový sklad požárního materiálu, který se zatepluje.
Upravili jsme okolí kolem cvičiště, srovnali břehy a
pokryli je fólií. Sečení a dosazování stromků je též v
plném proudu. Pracovalo se také na opravách překážek
pro mladé hasiče. Opět jsme zorganizovali sběr
kovového odpadu a připravili vatru pro pálení ohně na
čarodějnice. Tím jsme pomohli městysi uklidit
přebytečné porosty a ořezané větve z celého Hrádku.
Mužské soutěžní družstvo se opět zapojilo do série
soutěží požárních útoků a zatím se jim vcelku daří. Obě
26
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družstva (mužské i ženské) vybojovala v okrskové soutěži, která se letos konala na
Sendraži, shodně první místa a obdržela krásné poháry. Popřáli jsme naší člence ke
kulatému jubileu a všem maminkám - hasičkám k svátku jsme předali květinu.
Mladí hasiči se do své činnosti pustili s velkým nasazením a po úspěšných soutěžích
v Teplicích nad Metují, České Metuji, Rožnově, Nahořanech, Bělovsi, Nízké Srbské a
Bohdašíně u Č. Kostelce si vybojovali účast na okresním kole mladých hasičů, které se
konalo poprvé na stadionu Hamra v Náchodě. Mladší družstvo všech šest disciplín
zvládlo a obsadilo krásné třetí místo. Eva Hrnčířová navíc získala medaili za třetí místo
v běhu na šedesát metrů, který byl součástí
okresního kola a další třetí místo získala za
svoji povídku z hasičskou tématikou v
rámci okresu. Starším se velmi povedl
požární útok a po sečtení všech umístění za
jednotlivé disciplíny obsadili pátou
příčku.Všichni obdrželi krásné ceny v
podobě triček, hasičských vaků a hodnotné
ceny také obdrželi Jirka a Jindra Menclovi
za své výtvarné práce s hasičskou
tématikou, kdy se umístili ve své kategorii na prvním, druhém i třetím místě v rámci
okresu. Zatím poslední ocenění jsme obdrželi za krásně vedenou kroniku mladých
hasičů, která se umístila v rámci okresu na druhém místě. Všem dětem moc gratulujeme
a přejeme, ať se jim daří ve dvou soutěžích, které do prázdnin ještě absolvují.
Závěrem děkujeme všem, kteří nám opravdu výrazně pomáhají s dětmi, ale také
jako rozhodčí, řidiči, týloví pracovníci a v neposlední řadě všem rodičům za jejich
kladný přístup k naší činnosti. Dětem pak, ať úspěšně zvládnou závěr školního roku a
pořádně si užijí letní prázdniny a hlavně načerpají hodně sil do další hasičské činnosti.
Jarmila Grimová
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KONEC JEDNÉ HISTORIE ANEB VZPOMÍNKA
NA OLEŠNICKÝ PIVOVAR
V roce 1869 přišel do Olešnice v Orlických horách sládek
měšťanského pivovaru v Třebechovicích pod Orebem a
později v Dobrušce Oskar Migula. Oženil se tu s devatenáctiletou Františkou Nötigovou a měli spolu tři dcery - Františku, Lauru, Albínu a tři syny - Erdmana, Waltera a Richarda. Zde založil společenský pivovar (GESELLSCHAFTLICHE
BRAUEREI IN GIESHÜBEL, OSKAR MIGULA & Comp.), bei
Neustad a/Met., in Böhmen. Jeho společníky byli Albín
Vondřejc, Františka Jirková, obchodník Josef Machač, František Vondřejc, Josef Nötig a Jan Čížek z Dobrušky.
Stavba pivovaru na východ od náměstí byla zahájena 1. srpna 1869, výroba piva započala 10. prosince 1869 a první slavnostní
výstav se uskutečnil 31. ledna 1870, kdy se
oslavovalo otevření pivovaru. Pivo se čepovalo zdarma za přítomnosti pozvaných hostů z
Levína, Dušniků, Dobrušky, Opočna, Nového
Města n. Met., Náchoda, Nového Hrádku a
okolí. Od založení pivovaru se Oskar Migula
podílel na stavbě a později vedl provoz jako
sládek a správce. Vedením stavby byl pověřen
levínský stavitel Josef Hoffman. Při této stavbě se vyplácely dělníkům vyšší mzdy, než bylo
obvyklé, s ohledem na urychlení stavby. Nově
vybudovaný pivovar se rychle osvědčil. Dařilo
se, a tak se Oskar Migula osamostatnil. Koupil
9 ha pozemků, vedle pivovaru postavil obytnou hospodářskou budovu, na stráni nad
silnicí rodinnou vilku a začal hospodařit. Choval dva páry koní a s povozem, pak rozvážel pivo. V roce 1930 zakoupil nákladní automobil Škoda. Roku 1902 postavil v dolní Olešnici „U Svatých" hostinec "V Zeleném
údolí“, ke kterému později přistavěl taneční sál. Stal se olešnickým magnátem. Zaměstnával mnoho lidí. Teprve ve svých 71 letech odešel na odpočinek.
Až do roku 1908, do zavedení el. proudu v některých provozech, byl pivovar zařízen
jen na ruční práci. Jako „pivovar strojní“ byl označován teprve od vybudování strojovny
v roce 1924. Od postavení pivovaru měla varna plný var 37 hl. Po rekonstrukci, uskutečněné v roce 1905, se její kapacita dokonce snížila na 24 hl, což tehdy zřejmě posta28
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čovalo. V souvislosti s rozsáhlou modernizací v roce 1924 došlo i k přestavbě varny. Její
kapacita pak dosáhla 50 hl. Ke chlazení po celou dobu sloužil přírodní led. V době
předmnichovské republiky vyráběl 10° a 12° světlé pivo a 10° tmavé sladové pivo, za
války pak vystavoval 10° a 7° světlé pivo. Migulovské pivo kupovali všichni hospodští v
Olešnici a širokém okolí. Oskar Migula se roku 1928 stal čestným občanem Olešnice.
Zemřel 7. dubna 1929 ve věku 91 let, jeho žena v 86 letech 26. srpna 1937. Oba jsou
pohřbeni na místním hřbitově.
Jeho nástupcem ve funkci sládka a správce se v roce 1909 stal syn Walbert Migula.
Ten roku 1925 funkci správce, dnes bychom řekli ekonoma, předal svému bratrovi
Richardu Migulovi, jenž převzal vedení pivovaru i jako sládek od roku 1935. Ten za
pomoci podsládka Walthera Pallmanna vedl pivovar až do roku 1945. Třetí ze synů
zakladatele pracoval dlouhá léta v pivovaru v Jeně. Výroba olešnického piva byla ukončena při osvobození v květnu 1945. Tehdy se uskutečnil i poslední výstav. Majitel i
podsládek byli s rodinami odsunuti do Německa. Pivovar se jako konfiskát stal majetkem čsl. státu. Oficiálně byl zastaven výnosem ministerstva výživy z roku 1946. Graf
produkce piva v Olešnici, z něhož můžeme odhadnout, že olešnický pivovar za celou
dobu provozu vyprodukoval přes 200 000 hektolitrů (hektolitr = dnešní dva sudy = 200
piv), to je 40 milionů půllitrů a průměrně denně 9 hektolitrů piva.
Pivovarský kalendář na rok 1947 o olešnickém pivovaru doslova uvádí: „za války
pivovar zničen“. Jeho budovy však sloužily
Státnímu statku ve Smiřicích, který se nestaral ani o nejnutnější opravu. Někdejší
pivovárek se tak zvolna stává zříceninou.
Po válce se zařízení rozprodalo. Sudy ze
sklepů zaplnily celý dvůr. Jako děti jsme si
tam hráli na schovávanou. Zařízení odkoupil
pivovar v Dobrušce. Objekt byl přidělen
obci. Ta ho předala do užívání Státnímu
statku ve Smiřicích,n.p., oddělení Sedloňov,
farma Olešnice v Orlických horách. Farma
pod vedením Karla Sedláčka, Zdeňka Šmídy
a Otty Stonjeka zaměstnávala přibližně 20
dělníků v rostlinné a živočišné výrobě. Při
špičkových pracích pomáhali brigádníci,
hlavně mládež. V obytné části pivovaru měl
kancelář vedoucí farmy, v hospodářských
budovách byly garáže pro traktory, ve sklepě se uskladnilo obilí, brambory, prášky atd. Vybudovalo se speciální zařízení - dílna.
Nezbytnou součástí byla kuchyně s prostornou jídelnou, kde se stravovali zaměstnanci
i z jiných podniků, brigádníci i důchodci. Pořádali se tu společenské akce - oslavy, narozeniny, MDŽ, dožínky atd., ale pivovar vyžadoval údržbu, na kterou nebyly prostředky,
29
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a postupně se dostal do neutěšeného stavu. V roce 1993 ho koupila firma SUNFOOD,
která tu chtěla vyrábět potraviny zdravé výživy. Jenže k realizaci jejich plánů bylo zapotřebí nemalých finančních prostředků, úředních rozhodnutí atd. Za dalších 11 let se
stav pivovaru zhoršil tak, že byl i se svými komíny nebezpečný pro blízké okolí. A to je
již ve vlastnictví pražské advokátní kanceláře.
Po 135 letech došlo roku 2004 k demolici. V roce 2009 tomu bylo 5 let, co ve středu
6. října 2004 začala likvidace objektu pivovaru a v sobotu 9. října už byl celý objekt
srovnán se zemí. Názory na odstranění tohoto objektu se jako vždy různí. Někteří si to
přáli, pro některé to naopak byla noční můra. Starý pivovar jsme již brali tak nějak
automaticky. Stál tu odjakživa. Celý zaprášený, s popraskanými okny, nevyužitý, zchátralý. Nikdo o něj neměl zájem. Při průchodu kolem vás snad ani nenapadlo, že pivovarský objekt po celá desetiletí tvořil svým způsobem dominantu trasy z náměstí k Národnímu domu. Demolice bývalého pivovaru byla prostě velká událost. Během bourání
se u objektu zastavovalo hodně lidí a těžká technika toho po velké budově nezanechala mnoho. Za tři dny víc jak stoletý objekt zmizel z pohledu našich očí. Zůstal malý sklípek se schodištěm a pod zemí tři pivovarské sklepy spojeny chodbou. Olešnický pivovar se stal minulostí. Po 140 letech zbyly jen fotografie a vzpomínky. Co bude na jeho
místě, není známo...
Občas se kolemjdoucí lidé zastaví, aby spatřili velkou mezeru. Některé se zaplňují
jen velmi těžko.
Poznámka:
Text o pivovaru zpracoval Dr. Zbyněk Likovský, CSc. s pomocí paní Jaroslavy Lemfeldové a pana Františka Štěpána. Doplnil Zdeněk Bachura.

Srovnání počtu obyvatel v Novém Hrádku dle ČSÚ
k 1.1.2018 a 1.1.2019
Počet obyvatel

Počet obyvatel

Průměrný věk

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

k 1.1.2018

837

405

432

39,9

40,1

39,7

k 1.1.2019

848

415

433

40

40,1

40

Zase je nás o trochu víc

☺
Bc. Zdeněk Drašnar
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Lidoví řezbáři betlémů z Nového Hrádku (3.)
… čtení na pokračování

Léto 1945 – čas radosti, čas krutostí (I.)
… čtení na pokračování
Je jisté, že „léto osvobození“ má - a nutně asi musí mít – dvě tváře. Válka, která
přinesla utrpení dosud nepoznaná, měla své velké vítěze i své velké poražené.
Vedle radostné úlevy z konce nedůstojné poroby i brzy zhrzené naděje v lepší
budoucnost jsou tyto dny i v naší končině zatíženy událostmi, které zůstávají
dodnes nezacelenými ranami.
Jsou stále otevřené a tak je i sporné, jestli se je ještě někdy podaří vyhojit. Všem
účastněným již navždy utichl hlas a vyhasl zrak, a tak otázky, stále palčivé, zůstanou
bez spolehlivých odpovědí. Do ztracena vyznívá i volání po spravedlnosti byť „jen“
pozemské, která má však velikou moc - konejšit spory, léčit křivdy a křísit stará přátelství i dávnou sounáležitost. Z drze sebejistých útočníků začátku se s koncem války stali
poražení. Mezi ně se však záhy zařadili i četní vítězové, tehdy opilí nejen vítězstvím
právě zrozeného míru…
Obecná praxe „revolučních“ dní té doby měla povahu nejhoršího kalu ze dna lidského
nitra – pomstychtivou krutost, bezohledné bezpráví a také sprostou hrabivost. Dnes již
nelze nikoho za tehdejší skutky soudit nebo hájit - celá doba je přespříliš vzdálená a tlak
událostí musel být drtivý. Jisté ale je, že každý, kdo se ubránil zběsilosti obecné nálady
lynče, se na rozdíl od mnoha náhle silných mstitelů stal vítězem novým, nezpochybnitelným a také trvalým – totiž vítězem charakteru a síly ducha.
Krutosti toho léta nevyhnuly se snad žádné oblasti s početnou německy mluvící komunitou. Její odsun probíhal rychle a bezohledně a byl provázen spoustou nepravostí.
Ne všichni však byli odsunuti - nemnozí mohli zůstat, někteří však nesměli odejít…
Pater Anton Rührich - Olešnice v Orlických horách
V těchto dnech, 16. června, je tomu již 74 let, kdy byl za noční tmy zastřelen
v pekelských lesích poblíž Nového Města nad Metují německý kněz a olešnický farář
pater Anton Rührich.
Narodil se 17. 4. 1903 v krkonošské obci Heřmanovy Sejfy (do r. 1952, později – i
dnes - Rudník, poblíž Hostinného), kněžské svěcení přijal 29. června 1928 v Hradci
Králové. Mladý kněz nastoupil do olešnické farnosti v říjnu roku 1934. Sloužil věřícím
v Olešnici jedenáctým rokem.
(pokračování příště)
P. Jindřich Tluka
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Ve druhém letošním čísle se budeme věnovat dalším dvěma lidovým řezbářům,
kteří pocházeli z Nového Hrádku a kteří se narodili začátkem 20. století. Prvním je
Bohumil Grim, druhým Josef Livar.

Bohumil Grim
Narodil se 12. 4. 1903 v Novém Hrádku v Bukovci čp. 119. Pocházel z chudé tkalcovské rodiny. Vyučil se obuvníkem, ale po vojenské službě pro nedostatek práce v jeho
oboru začal pracovat v místní mechanické tkalcovně na Dolech. Na stavech tkal plátno
a jiné bavlněné látky. Rád četl a zabýval se drobnými domácími pracemi. Měl tři děti a
pro ně a sobě pro radost vyřezal dva betlémy. První vyřezal pro dceru, umístil ho do
skříňky o velikosti 65 x 45 x 28 cm. Figurky byly 8 až 10 cm vysoké, byly z lipového
dřeva, namalované klihovými barvami a natřené lihovým lakem. Vyřezal do něj celkem
11 figurek a 8 oveček, zbytek doplnil kralickými figurkami, zakoupenými na vánočních
trzích na Novém Hrádku. Domečky do betléma si vyřezal sám. Druhý betlém o velikosti 125 x 60 x 70 cm byl každoročně zavěšený u nízkého trámového stropu v jejich chaloupce. Figurky byly vysoké 15 až 16 cm, byly napodobeninami zapůjčených kostelních
figurek
z Nového Hrádku,
ale ve zjednodušeném lidovém stylu.
Domečky
byly
dřevěné, kralického
typu, a na pastvinách zhotovil barevné
chaloupky
z Bukovce. Betlém
je polychromován
stejným způsobem,
jako první betlém.
Na tomto druhém
betlému je vidět,
jak se v řezbě zdokonalil. Bohumil
Grim zemřel 18. 8.
1973
v Novém
Hrádku.
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Druhý, rodinný betlém Bohumila Grima, nafocený na výstavě v Novém Hrádku v roce 1990

První betlém ve skříňce, který vyřezal pro svou dceru Slávku

Figurky z rodinného betléma

Josef Livar
Josef Livar se narodil 14. 4. 1906 v Novém Hrádku v Bukovci čp. 202.
Už ve škole byl dobrým kreslířem, zajímal se o místní lidovou architekturu, roubené
chaloupky s pavlačemi. Měl svůj bloček, do kterého si dělal nákresy, z nichž později
čerpal náměty na vyřezávání chaloupek do svého betlému.
Od mládí pracoval jako tkadlec v tkalcovně na Dolech u Nového Hrádku. Volné chvíle
pak věnoval řezbářství.
Zhotovil velký betlém o rozměrech 2,5 x 0,60 x 0,80 m, který byl vestavěný do velké
hnědé skříně. V betlému upoutá honosný chlév, na něm na římsách jsou sedící andílci a
nad chlévem je v půlkruhové sestavě velká skupina andílků – muzikantů v paprscích
s nápisem „Sláva na výsostech Bohu“. Na levé straně je chrámové město, na pravé
straně jsou pastviny a mnoho roubených chaloupek z Nového Hrádku, doplněné různými plůtky, keříky a palmami, pastviny jsou dotvořeny kůrou. Mezi nimi jsou zají-

Pastvina ze skříňového betlému
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mavé ovečky, řezané z jednoho
kusu, někdy ve skupinkách po
třech i více. U nich jsou sedící
pastýři, obzvlášť hezká a zajímavá je skupina tří pastýřů u
ohně. Velmi pěkné jsou i figurky, kterých je zhruba kolem 30
kusů, které jsou umístěny
v popředí, za dřevěnými plůtky,
které jsou téměř po celé délce
betlému. Figurky jsou vysoké
10 až 13 cm. Vše je jemně
polychromované v jednotném
stylu, jak architektura, tak pastviny včetně figurek a ovcí. Měl
velmi osobitý styl řezby, jeho
figurky i malování se vůbec
nepodobají figurkám kralického
typu, které jsou v oblasti Orlických hor nejvíce rozšířené.
Kromě tohoto betlému vyřezal
také ještě dvě různá provedení
Narození Páně - malá sousoší
z jednoho špalku lipového dřeva v přírodním provedení.
Bohužel, jeho zdraví mu nedovolilo pokračovat v této tvorbě, zemřel velmi mladý na
tuberkulózu 18. 3. 1946.

FRYMBURSKÉ OZVĚNY

Celkový pohled na betlém - vyfoceno v 70. letech

Chlév s andílky. Bohužel, v betlému není svatá rodina, kterou už nestihnul vyřezat. Později byla
nahrazena figurkami ze sádry.

Betlém byl původně vestavěný do dřevěné skříně
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Myslivecký spolek Šibeník
V sobotu 6. dubna 2019 pořádali myslivci z mysliveckého spolku Šibeník Nový Hrádek výroční členskou schůzi v restauraci Na Kovárně. Hodnotili uplynulou sezonu a
vytvořili plán práce na další období. Po schůzi si promítali fotky ze společných akcí a
následovalo přátelské posezení s občerstvením.
V měsících březnu, dubnu a květnu myslivci z Nového Hrádku zorganizovali několik
brigád na opravu mysliveckých zařízení.

Pastýři u chaloupek z Bukovce
Figurky vyřezané z jednoho kusu dřeva

Na snímku Michael Hála a Vratislav Mareš hodnotí trofeje zvěře
ulovené v minulé lovecké sezoně.

Snímek z brigády na rekonstrukci posedu v Brodku
1. 5. 2019

Sousoší Narození Páně

Pokračování příště…

Josef a Hana Hánlovi
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Místní kolo dětské myslivecké soutěže Zlatá srnčí trofej se konalo dne 18.5.2019 již
tradičně v okolí zříceniny hradu Frymburk. Děti z mysliveckého kroužku Ostříži Nový
Hrádek si porovnaly svoje myslivecké znalosti a střelbu ze vzduchovky. Na závěr si
děti opekly vuřty. Dík patří myslivcům MS Šibeník Nový Hrádek, kteří zajistili občerstvení pro děti a pomohli s organizací soutěže.
VÝSLEDKY:
Kategorie A (mladší): 1. Štěpán Mareš, 2. Ondra Světlík, 3. Šárka Grulichová, 4. Viky
Klimešová, 5. Petra Dušková
Kategorie B (starší): 1. Klárka Machová
Dne 31. 5. 2019 myslivci ze spolku Šibeník Nový Hrádek navštívili kulovou střelnici v
Tuři u Jičína.
Myslivci si opět vyzkoušeli střelbu na pevný terč (100m, 200m) a pohybující se terč na
25 m. Členové 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 znovu stal př. Miloslav Kahoun. Gratulujeme!
Děti z mysliveckého kroužku Ostříži na schůzce 24. 4. 2019 při odlévání stop zvěře ze sádry.

Společné foto účastníků kulových střeleb v Tuři.
Zlatko Hála

Společné foto soutěžících dětí, rodičů a přátel myslivosti.
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Jeronym Holý nositel stříbrné medaile České obce sokolské

sezóny zbavuje povrch sjezdovky krtin apod. Velkou část těchto prací provádí sám a
pokud někdo neví, kde ho během celého roku najít, pak právě lyžařský areál je jistě
jedno z míst, kde se pohybuje nejčastěji.
Od roku 1975 lyžařský oddíl pořádá tradiční předvánoční soustředění na chatě
Zvonička v Peci pod Sněžkou, určené především pro děti a mládež. Oddíl sem jezdí
nejenom v zimě, ale i v létě. V dřívějších letech na chatě bylo zorganizováno několik
brigád (nátěr střechy, sušení sena apod.), proto má oddíl možnost bez problémů
stále objekt navštěvovat. Bratr Jeronym Holý byl po desetiletí tou osobou, která toto soustředění zajišťovala.
Každoroční tréninky lyžařského oddílu začínají vždy na počátku září a končí
v květnu. Bratr Jeronym Holý byl po mnoho let vedoucím trenérem dětí a mládeže
a je především jeho zásluhou, že tento oddíl je nejen velmi úspěšný po sportovní
stránce, ale také, že po celou dobu vychovává děti a mládež v sokolském duchu. Jeho trenérskýma rukama prošlo více jak 160 dětí. Většina z nich v oddíle byla
v podstatě celé dětství, a to nejčastěji od první třídy základní školy, nebo i dříve. Je
velkou zásluhou br. Jeronyma, že prakticky všem jeho svěřencům lyžování přirostlo
k srdci, sport mají stále rádi a aktivně ho provozují.
Závodní činnost lyžařského oddílu stále probíhá. V důsledku nedostatku sněhu
v posledních letech je udržování činnosti na vysoké úrovni stále náročnější. Bohužel,
v Novém Hrádku, kde není umělé zasněžování, se musí stále častěji čekat na přírodní sníh. Přesto členové lyžařského oddílu pod vedením br. Jeronyma Holého získali
několik úspěchů na krajské úrovni, a to i několik krajských přeborníků. V době pořádání okresních přeborů bylo získáno v každém roce vždy několik medailí.
Br. Holý je hlavním pořadatelem i dalších významných závodů, které jsou vždy
zajištěny na profesionální úrovni, a sice celostátního přeboru ČOS ve sjezdovém lyžování. Při pořádání těchto přeborů se lyžařský oddíl T. J. Sokol Nový Hrádek pravidelně střídá s dalšími jednotami zaměřenými na lyžování. V poslední době
z důvodu nedostatku sněhu je zpravidla přebor přesunutý do nedalekého střediska
v Olešnici v Orlických horách.
Bratr Jeronym Holý aktivně pracuje v rámci ČOS i na celostátní úrovni. Od znovuzaložení Sokola je členem lyžařské komise ČOS a pravidelně se účastní schůzí této
komise.
V letošním roce (v roce podání návrhu - 2018, pozn. redakce) byl br. Holý jedním z hlavních organizátorů přejezdu Orlických hor na běžkách, který byl uspořádán
jako zimní sletová akce ČOS pro všechny sokolské jednoty. Tuto vydařenou celostátní akci ČOS absolvovalo na 90 účastníků z 10 sokolských žup a především díky
br. Holému byla všemi účastníky skvěle hodnocena.
O tom, že sokolskou ideu br. Jeronym zdárně předává dalším generacím, svědčí
i fakt, že jeho syn je již po mnoho let úspěšným starostou sokolské jednoty v Novém
Hrádku.
Bratr Jeronym Holý však není v rámci Sokola spojen pouze s lyžováním, ale věnuje se také sokolské všestrannosti. Je např. hlavním pořadatelem župního přeboru
v přespolním běhu, který letos bude T. J. Sokol Nový Hrádek pořádat již po patnácté. V posledních letech se ho účastní na 140 závodníků všech věkových kategorií.
Br. Holý také stále pomáhá při přípravě prakticky všech akcí, které sokolská
jednota pořádá – ať už to jsou kulturně společenské akce, jako plesy, ale také se aktivně podílí na přípravě noci sokoloven nebo v letošním roce XVI. všesokolského sle-

Podobně jako má nevelký kout na severovýchodě Čech při samých zemských hranicích štěstí na krásy přírody, tak Nový Hrádek se může pochlubit osobnostmi
které tady žili a mnozí dosud žijí, a kteří svoji obětavou prací se podíleli na rozkvětu tohoto městečka. Jsou to místní občané, kteří odpracovali tisíce hodin ve
svém volném čase na novostavbách, rekonstrukcích budov občanského charakteru, inženýrských sítích, ale také i v oblasti tělovýchovy a sportu.
Právě mezi ty, kteří se v životě pečovali o fyzickou zdatnost mládeže
a dospělých patří Jeronym Holý st. Jeryn, tak mu říkáme a tak ho
známe nejen u nás, ale i v okolí. Lyžařský areál na Panské stráni je
jeho "druhým domovem". Jeryn je otcem i duší celého lyžování v
Novém Hrádku. Je vzorným příkladem pro ostatní.
Výbor Tělocvičné jednoty SOKOL Nový Hrádek navrhl Jerynovi
Holému st. udělit u příležitosti jeho životního jubilea stříbrnou medaili České obce sokolské jako uznání za obětavou práci ve prospěch
sokolského hnutí. Výbor Podkrkonošské župy Jiráskovy v září 2018
žádost schválil a doporučil Předsednictvu ČOS tuto medaili udělit.
Odůvodnění žádosti:
Bratr Jeronym Holý, narozen 27. 4. 1938
Celý aktivní život br. Jeronyma Holého je spojen především s lyžařským oddílem
v Novém Hrádku, který vznikl 15. 12. 1964. Byl mezi jeho zakládajícími členy a brzy
se stal jeho vedoucím. Jeho přínos Sokolu je však pevně spojený i s dalšími aktivitami T.J. Sokol Nový Hrádek, a to především v oblasti všestrannosti.
Skutečnost, že se na Novém Hrádku již 54 let lyžuje, je zásluha především br.
Holého. Od počátku roku 1965 se na tehdejší sjezdovce používal přenosný lyžařský
vlek sestrojený z benzínového motocyklového motoru. Dále byl vykácen průsek pro
vlek, který k tomuto účelu slouží dodnes s tím, že nyní je již ze strany ke sjezdovce
zcela odlesněn. Tento vlek byl následně vyměněn za skutečný lyžařský vlek VL 200
z Transporty Chrudim, a to na podzim roku 1969. Následovala stavba klubovny, která se používá dodnes. V roce 1974 se začalo stavět první umělé osvětlení sjezdovky.
To vše by bez br. Holého bylo nemyslitelné.
V této době se začalo tvořit i první závodní družstvo, kde jako jeden z trenérů
byl br. Jeronym. Od roku 1970 pořádá oddíl závod ve sjezdovém lyžování o cenu
Frymburka, který se koná za vyhovujících sněhových podmínek dosud. Každoročně
je také pořádán župní přebor ve sjezdovém lyžování. Br. Jeronym Holý je hlavním
organizátorem a vůdčí osobností obou těchto závodů.
Jak již bylo řečeno, Br. Jeronym je po několik desetiletí duší i motorem lyžařského oddílu T. J. Sokol Nový Hrádek a bez něho by velmi pravděpodobně tento oddíl
v Novém Hrádku již zanikl. I přes svůj pokročilý věk se dosud stále stará o bezproblémový chod lyžařského areálu a hlavně vleku, kde zařizuje veškerou potřebnou
dokumentaci a obhospodařuje celý areál z hlediska jeho funkčnosti a údržby. Zajišťuje všechny brigády, zjišťuje, kde je potřeba něco opravit nebo vylepšit, na počátku
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Skokanský můstek v Novém Hrádku

tu, jehož součástí byl také velmi úspěšný oblastní slet v Novém Hrádku. Až do roku
2006 se Br. Jeronym Holý rovněž aktivně účastnil všesokolských sletů jako cvičenec
ve skladbách mužů.
Bratr Holý rovněž aktivně pracuje ve výboru T. J. Sokol Nový Hrádek, kde přichází s nápady na různé nové aktivity. A nejen to. Také spolu s br. Pavlem Bohadlem
zajišťuje drobné opravy a údržbu zdejší nově zrekonstruované sokolovny.
Práce bratra Jeronyma Holého byla oceněna i na okresní a krajské úrovni.
V roce 2010 byl br. Jeronym oceněn cenou Křesadlo, jako jeden z nejobětavějších dobrovolníků Náchodska. Ocenění bylo uděleno za rozkvět a fungování lyžařského sportu a Sokola na Novém Hrádku.
Další odměnu za celoživotní práci s dětmi a mládeží dostal v roce 2017, a to Zlatou korunu Královehradeckého kraje.

Lyžařský můstek v zadním Bukovci byl postaven za 1. republiky pravděpodobně
dle projektu ing. Jarolímka, který projektoval většinu můstků po celé republice. Měl
kritický bod 32 m. Nutno poznamenat, že skoky byly trochu nebezpečné - můstek vyhazoval příliš nad terén a pak se padalo z výšky do svahu. Nebezpečný byl i dojezd přes
cestu a několik terenních vln do protisvahu. Vedle svahu dopadu byl ještě malý žákovský můstek tak na 10 m s rozjezdem od odrazového stolu.

V sobotu 27. dubna 2019 na jarním zasedání Výboru ČOS v Tyršově domě se uskutečnilo tradiční slavnostní předávání sokolských vyznamenání - stříbrných a zlatých medailí ČOS čtrnácti účastníkům z celé České republiky. V úvodu byla na klavír zahrána
Humoreska od Antonína Dvořáka a na závěr slavnostní atmosféry zazněl od téhož autora Slovanský tanec č.1. Slavnosti se zúčastnila také Jerynova manželka Alena.
BLAHOPŘEJEME !

Foto převzato z časopisu SOKOL - duben 2019. Jeryn Holý je 4. zleva stojící.

A na závěr ještě krásná a historicky významná vzpomínka na období skoků na lyžích v
zadním Bukovci, kterou Jeryn připravil. Za to mu moc děkuji a vážím si toho. Už je
tomu kolem 70 let! Pro dříve narozené je to oživení doby s trochou nostalgie, kdy se
chodívalo dívat na skokany, a pro mladé a nové obyvatele Nového Hrádku rozšíření
vědomostí o bohatosti místa jejich nového domova.
Jiří Hlaváček st.
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Skákalo se tam hlavně za okupace, kdy byl přístup turistů do horských oblastí Sudet
zakázán, a kdy jezdilo na Hrádek mnoho lyžařů. Každoročně byly vypisovány závody třeba 2. a 3. února 1941 Župní závody ve sjezdu a slalomu a Veřejný závod ve skoku na
lyžích o putovní pohár Kroužku mládenců novohrádeckých, nebo 23. 2. 1941 Veřejný
závod ve skoku na lyžích. Na některá jména hrádovských skokanů z té doby si vzpomněla Miluška Sychrovská: Kubeček ze záložny, učitel tělocviku Pořický, profesor
Paulů, Luboš Hrdina z Frymburku, Vašek Faist a Pepa Drašnar.
Za mého dorosteneckého věku (50. léta) se utvořila parta, která můstek zprovoznila.
Pamatuji se, že skákali od žáků až po dospělé: Vlaďka Říha, Vašek Suchánek, Pepa
Rázl, Svata Větrovský, Jirka Prax, Milan Sychrovský, Zdeněk Přibyl, já, Vítek Siegel,
Luďa Suchánek a Sláva Pražák, určitě jsem na někoho zapomněl. Podobné můstky byly
v Bělovsi, v Machově, v Deštném, v Poříčí u Trutnova. Tam jsme tehdy jezdili závodit
a protože jsem dost vyhrával, byl jsem Sokolem vyslán i na krajské závody do Janských
Lázní, nebo na celostatní sokolské závody v Rokytnici (s běžci Láďa Drašnar-Polský,
Standa Novotný, Vítek Siegel) a já skokan jsem v Kunvaldě dorost vyhrál. Též jsem byl
vyslán na středoškolské závody do Špindlu, kde jsem si skočil osobní rekord - 52 m, ale
v poli poražených.
Po založení lyžařského oddílu jsme s Karlem Dismanem pomocí 2 metrové tyče a
vodováhy změřili profil celého můstku a nadšenci z Machova navrhli přestavbu tak, aby
se létalo těsně nad terénem. Plán se zachoval, ale k přestavbě už nedošlo. V roce 1971
jsem byl vyslán na školení trenérů III. tř. do Krkonoš. Tam jsme se hlásili na skok pouze 2, takže nás vyškolili na sjezdaře. Ukázalo se to prozíravé, protože už v té době ubývalo skokanů i můstků, je to sport čistě závodní, rekreačně se dělat nedá. A na Hrádku
byla přece Panská stráň, eldorádo sjezdařů.
Takže lyžařský můstek v
Novém Hrádku zchátral,
terén zarostl náletem a pod
dojezdem je pole. Na severním svahu Rázlova kopce
můžete dnes najít pouze
rozjezdovou vyvýšeninu a
terénní průkop k vlastnímu
můstku. Z roků slávy tohoto
můstku se zachovala pouze
jedna nekvalitní fotografie
ze závodů v r. 1940 a několik nic neříkajících fotek z
provozu v 50. letech - jednu
přikládám. S lyžemi jsem na
ní já a Vlaďka Říha. Ještě
jsme poznali Mirdu Praxe a
Miloše Štěpána.

Společenská kronika
duben - červen 2019
Naši nejstarší občané oslavili narozeniny:
Červená Helena
Hánl Bohuslav
Pop Stanislav
Dušánek Zbyněk
Mach Josef
Holý Jeronym
Suchánková Emília
Dušánek Rudolf
Lokajová Františka
Dušánková Miroslava
Suchánek Lubomír
Vondřejc Josef
Kotyšková Olga
Sychrovská Miloslava

86 let
84 let
83 let
82 let
81 let
81 let
80 let
79 let
78 let
77 let
75 let
74 let
73 let
88 let

Marková Anna
80 let
Grimová Marie
80 let
Suchánková Miloslava 74 let
Bohadlo Pavel
73 let
Vondřejcová Miloslava73 let
Lemfeldová Věra
72 let
Říha Vladimír
72 let
Červinková Libuše
71 let
Jelenová Jana
70 let
Pohl Josef
85 let
Vančurová Jana
76 let
Štěpánová Vlasta
72 let
Klimeš Zdeněk
72 let
Grim Milan
70 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, dostatek životního elánu a optimismu a ještě hodně spokojených a šťastných let v našem městysi.
Noví občánci:
Tadeáš Vanický
Jeroným Langr
Šťastným rodičům blahopřejeme.
Zemřeli:
Ferdinand Grym
Marek Kozel
Vlasta Vondřejcová
Petr Grim
Josef Drašnar
Vzpomínáme...

Z pamětí mých, Vlaďkových a Miluščiných vydoloval ☺ na podnět Jiřího Hlaváčka
Jeryn Holý st.
45

FRYMBURSKÉ OZVĚNY

46

FRYMBURSKÉ OZVĚNY

LÉTO 2019

LÉTO 2019

FRYMBURSKÉ OZVĚNY

Smart Honza

Zlatá svatba:

Loutková hra určená nejen pro členy hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku ☺
Postavy: Vypravěč
Hloupý Honza
Starosta
První členka komise
Druhá členka komise
Drak
jako křoví mohou být i ostatní členové komise
Vypravěč
Vážení a milí, posaďte se chvíli. Starosta nám texty dal, na učení čas vynechal. Bylo, nebylo, ale
zase tak dávno tomu není. Za devatero horami, za sedmero řekami, jedním potokem a jedním
bezejmenným vodním tokem bylo malé městečko. No vlastně městečko to nebylo, byl to městys.
Ano městys, městys venkovského charakteru, který zdaleka neměl 7 500 obyvatel, ale měl zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce. Měl také náměstí, které se
jmenovalo Náměstí, a byl také stále nový, přestože byl více než 655 let starý. No a tenhle městys
v termínu do 30. dubna 2019 doručil řádně vyplněnou přihlášku do soutěže Vesnice roku na
Ministerstvo pro místní rozvoj (Staroměstské náměstí č. 6, 110 15 Praha 1) k rukám tajemnice
soutěže Ing. Miroslavy Tiché. Poslíček to stihl jen, tak, tak, protože podatelna MMR, světe div
se, byla ten den otevřena pouze do 16:00 hodin. A tím to celé začalo. Všichni občané se od chvíle
podání přihlášky trápili, čím hodnotitelskou komisi překvapí. V noci nemohli spát, ve dne nemohli jíst. A tak spali ve dne a jedli v noci…. Den za dnem se táhl jako čekání na přidělení dotace, až na to konečně přišli…… A kdo jiný než Honza.

Jiřina a Josef Rázlovi
Manželům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody.

Hloupý Honza
Starosto, starosto,
už mám to vymyšleno naprosto!
Starosta
Copak, copak Honzo Hloupý,
vždyť jinak na slovo jsi skoupý!
Hloupý Honza
Já už totiž hloupým nejsem,
velké štěstí totiž měl jsem.
Aniž bych něco podělal,
rekvalifikaci jsem prodělal.
Už vím, jak latinsky se řekne nárt,
a od teďka jsem Honza SMART!
Starosta
Tak honem ven s nápadem tvým,
ať ukážeme, jak skvělý jsme tým!
Hloupý Honza
Pamatuješ, jak jsem draka chytil….
Starosta
Ano, ještě teď to z kalhot cítím….
Hloupý Honza
Teď není čas na žádné srandičky,
komise je již na kraji uličky!
Já toho draka doma mám,
život si s ním užívám.
Já mu vařím, on mi pere,
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klape nám to spolu skvěle!
Komisi ukážeme toho draka,
ať vidí, že nejsme žádný paka!
Starosta
To by komise koukala
a naše obec ocenění získala!
Přichází komise….
Starosta
Komise vážená a milá,
vaše návštěva nás potěšila!
Máme pro vás překvapení,
které jen tak někde není!
První členka komise
To jsme teda zvědaví,
co nám tady představí!
My viděli toho hodně,
jen aby to bylo vhodné!
Druhá členka komise
V každé obci něco měli,
co jim všichni záviděli.
Víc než nějaké dobroty,
nás zajímají duchovní hodnoty.
První členka komise
Zeleň a krajina,
a jaká jste rodina,
zda máte přístup komplexní

FRYMBURSKÉ OZVĚNY
a jste patřičně noblesní.
Druhá členka komise
Tak pane starosto,
dneska je to na ostro,
vytáhněte koncepci rozvoje,
a pustíme se do boje!
Starosta
Teď nastal tvůj čas, ty SMART Honzo,
ať komise je v mžiku štronzo!
Hloupý Honza
Vím, teď nastává ta chvíle pravá,
a mě čeká velká sláva!
Přijď k nám draku, haló, haló,
aby se něco zázračného stalo!
Přilétá drak…..
Drak
Kdo mě volá, kdo mě budí,
když déšť na čumák mě studí.
Když jsem spěchal sem,
rychle letěl jsem!
V Ohnišově švestky změřili mě k ránu,
litr a tři body už jsou v pánu!
Ke všemu jsem na plech vožralý,
a vůbec mě to tady nebaví!
První členka komise
Jé, ty jsi ale hezký dráčku,
já podrbu tě na čumáčku!
Drak
Vidíš, jak jsem nevrlej,
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vůbec na mě nešahej!
Charisma sic velké mám,
v ženskejch se však nevyznám.
První členka komise
Ale já chci selfíčko,
a potom si dám kafíčko!
(šahá drakovi na čumák)
Drak
Svědky jste, že já varoval ji dosti!
Teďka budou praskat kosti!
Drak skočí po první člence komise, začíná jí
trhat, ona šíleně křičí…..

FRYMBURSKÉ OZVĚNY

Pozvánka na výstavu Kouzelné obrázky Marie Fischerové-Kvěchové
do Třebechovického muzea betlémů, kterou spolupořádá Josef Hánl u příležitosti 35.
výročí malířčina úmrtí, a to v prvním patře muzea. Můžete zde současně navštívit také
kromě velkého známého Proboštova betlému i výstavu betlémů od řezbářů z Orlických
hor, kde jsou vystavené také dva betlémy z Nového Hrádku, a to starý skříňový betlém
od Josefa Přibyla - Poňka a betlém Josefa Hánla.

Starosta
Ty jsi, ale hulvát draku,
opravdu ji máš jak z praku!
Hloupý Honza
Cos to draku udělal!
Tys ji celou roztrhal!
To je průser, to je průser,
tohle ví už večer Brusel!
Starosta
Kusy těla se zde válí,
Zlatá stuha už je v háji!
Než paní ministryni tohle vysvětlíme,
to se pěkně zapotíme!
Všichni zkroušeně a nešťastně lomí rukama,
opona se zavírá….

Vypravěč
A to je konec naší fantazii
bujné,
snad komise nepřišla k žádné
újmě.
A co chudák drak?
I když nosí frak,
ve školní jídelně teď žere
zbytky,
z tlamy mu táhne jak žebrákovi
z igelitky,
má deprese i svědomí výčitky
a nečekají jej radostné vyhlídky.
A co starosta a SMART Honza, kam se po nich slehla zem?
Ve sklepení, pod úřadem o Zlaté stuze sní svůj VELKÝ sen!
A to je opravdu KONEC, nebo ZAČÁTEK? Kdo ví?

Zdeněk Drašnar
49

Zveme Vás zároveň na AUTOBUSOVÝ DOPOLEDNÍ ZÁJEZD, který pořádáme ve
spolupráci s CK Jana Hudková v úterý 27. srpna 2019. Odjezd v 8:00 h
z Nového Hrádku, od 9:00h komentovaná prohlídka výstavy MFK, ale i betlémů, návrat zpět do N. Hrádku kolem poledne. Cena za osobu 150 Kč zahrnuje dopravu, vstupné a služby průvodce. Zájemci se mohou hlásit do konce července u pana Josefa Hánla
na tel.: 732 658 770 nebo e-mailem j.hudkova@seznam.cz. Vhodné pro všechny generace, bezbariérový přístup.
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Nevíte, co dělat o prázdninách? Pojďte zkusit keš-trasu:

P R Á Z D N I N O V Á
B A R E V N Á

KEŠ-TRASA
HRÁDOUSKÉ VAŘEČKY
1. 7. - 8. 9. 2019

Obrázky Marie Fischerové – Kvěchové
Vernisáž výstavy dne 16.5.2019
v Třebechovicích pod Orebem za přítomnosti
vnučky a vnuka známé malířky

•
•

Josef Hánl

Více informací zveřejníme na stránkách městyse během června.
Keš-průkaz si budete moct koupit od 30. 6. v potravinách D&M.

Veronika a Pavel Bohadlovi
T.J. Sokol Nový Hrádek

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 (st.), Lidmila Martinková, Ing. Jeronym Holý, Pavel Bohadlo, Zlatko Hála, P. Jindřich Tluka, Josef
Hánl

•

Stálí fotografové: Lidmila Ježková, Ing. Jiří Hlaváček, Zlatko Hála, Jarmila Grimová

•

Obálku nakreslila Jarmila Haldová

•

Tisk: Daniel Wolf, Vrchoviny, náklad: 350 výtisků. Číslo vyšlo 17. 6. 2019

•

Příští číslo vyjde pravděpodobně v září 2019

•

Příspěvky, prosíme, zasílejte nejlépe mailem na adresu redakce: jirka.hla@tiscali.cz.
Příští uzávěrka bude 5. 9. 2019. Redakce si vyhrazuje právo na krácení, případně
neuveřejnění příspěvku. Obsah nemusí vyjadřovat postoj redakce.
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ČERVENEC 2019
SOBOTA 6.7. v 19 h.

JAK VYCVIČIT DRAKA 3

Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy, nebo vikinský ráj obývaný draky, jak se to vezme.
Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v záviděníhodné harmonii. Vládne jim mladý náčelník Škyťák,
který miluje létání s okřídleným parťákem Bezzubkou. A miluje i svoji kamarádku Astrid, jen jí
to ještě nestačil naplno říct. Paradoxně právě láska se stane předzvěstí mračen, která se nad
Blpem začnou stahovat. Škyťák je v tom nevinně, může za to rozkošná bílá dračice
Bleskoběska, jež doslova omráčí Bezzubku, který se pod jejím vlivem promění z obávaného
Nočního běsu na nejistého puberťáka. Možná i proto včas ve vzduchu neucítí nebezpečí pro
všechny draky, které se ke břehům ostrova blíží. Ve snaze najít pro ně nové útočiště se Škyťák a Astrid vydají pátrat po mýty opředeném Skrytém světu, v němž by se všichni draci mohli
před touto hrozbou ukrýt. Najdou ho? A najdou ho včas?

Čarodějnice 30.4.2019

VSTUPNÉ 60,-Kč

SOBOTA 13.7. v 19 h.

MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ

ŽENY V BĚHU

Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho
poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí
žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů jako
rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři
měsíce a trenér Vojta (Vladimír Polívka) připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen začít. Dcery
se ovšem do běhání nehrnou. Mají úplně jiné starosti. Nejstarší Marcela (Tereza Kostková)
čelí dennodenně průšvihům svých tří synů a jejich otec Karel (Ondřej Vetchý) ji už dvacet let
neumí, nebo nechce, požádat o ruku. Prostřední Bára (Veronika Khek Kubařová) touží po
dítěti, jenže pro něj zatím nenašla toho pravého tatínka. Její biologické hodiny bijí na poplach.
A nejmladší Kačka (Jenovéfa Boková) sice chlapa má, ale ten chlap má jeden zásadní háček
– manželku. Zamilovaná Kačka přesto lpí na vztahu bez budoucnosti. Je zřejmé, že dcery
mají momentálně úplně jiné priority než běžecký trénink. Svérázná maminka Věra proto musí
napnout všechny síly, aby rodinnou štafetu přivedla přes řadu překážek a komediálních komplikací na start Jindřichova vysněného maratonu. S běháním je to úplně stejné jako v životě.
Důležité je vydržet a nevzdávat se, když cíl je na dosah.

VSTUPNÉ 100,-Kč

SOBOTA 20.7. v 19 h.

MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ

ÚŽASŇÁKOVI 2

Ve filmu Úžasňákovi 2 se vrací oblíbená rodina superhrdinů. Avšak tentokrát je hlavní
hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti a pomáhá Violet a Dashovi zvládat každodenní nástrahy „normálního“ života. Pro všechny je to těžká změna, a těžší je o to víc, že si
nikdo z rodiny neuvědomuje superschopnosti malého Jack-Jacka. Když se objeví nový padouch, který se chystá uskutečnit ďábelsky geniální plán, tak rodina a Mražoun musí najít
způsob, jak se dát zase dohromady a spojit síly – což se lehko řekne a těžko udělá, i když
jsou všichni doslova úžasní.

VSTUPNÉ 60,-Kč
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SOBOTA 27.7. v 19 h.

LÉTO 2019

LÉTO 2019

BOHEMIAN RHAPSODY

KLUBOVÉ PROMÍTÁNÍ

JEŠTĚ JEDNOU A NAPOSLEDY UVÁDÍME TUTO JEDINEČNOU FILMOVOU PODÍVANOU. KLUBOVÝ PŘÍSPĚVEK – VSTUPNÉ 80,-Kč

SRPEN 2019

3.8. TERORISTKA
14.8. ŽENY V BĚHU
24.8. KOUZELNÝ PARK
A DALŠÍ...
Divadelní soubor Maska Česká Skalice uvede
divadelní hru - Tři grácie z umakartu

(autorky Michaela Doleželová, Jana Ryšánek Schmidtová), na které spolupracovaly
s režisérem Tomášem Magnuskem.
Jedná se o současnou hořkou komedii o setkání, o kterém obě sestry věděly, že jednou musí přijít,
a přesto je pro ně nečekané. Tři ženy v jedné kuchyni, obývací pokoj, do kterého se hosté nevodí,
protože nejsou „žádné celebrity, aby nemohli sedět v kuchyni“, otázky, co se nikdy nepoložily.
Čerstvá důchodkyně, vyučená kadeřnice Marta a její dcera Evka, co má pár kilo navíc a právě
utekla ze svatebního salónu, kde si zkoušela vysněné šaty. Teta Helena, co přijela ze Švýcar, a
přivezla s sebou víc než čokoládu z alpského mléka…Pohřeb babičky už byl, tak by se měla začít
plánovat ta svatba, že? Jenže kdyby to bylo takhle jednoduché...

27. 9. 2019 v 19 hodin

kino Nový Hrádek

Vstupné: dobrovolné
55

56

FRYMBURSKÉ OZVĚNY

