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Nový Hrádek a pandemie covidu-19
Pandemie covidu-19 v Česku je probíhající epidemie virové nemoci covid-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 na území ČR, součást celosvětové pandemie covidu-19. Ta vznikla na konci roku 2019 na území Číny ve městě Wu-chan. Nemoc
se následně začala rychle šířit i mimo pevninskou Čínu. České úřady začaly na situaci reagovat ve druhé polovině února 2020, kdy se prudce zhoršila epidemiologická
situace v Itálii. Na českém území byly první tři případy onemocnění potvrzeny
1. března 2020. Jako hlavní zdroj infekce byla uváděna severní Itálie, kam mnozí
Češi jezdili lyžovat do Alp. Rychlý nástup epidemie byl poznamenán kritickým nedostatkem ochranných pomůcek, kterých bylo ve skladech málo. Dne 12. března ve
14.00 hodin byl vyhlášen nouzový stav s řadou omezení pro občany a podniky.
Takto stručně na svých stránkách shrnuje průběh pandemie Otevřená encyklopedie Wikipedie, a jak jsme vše prožívali na Novém Hrádku?
Ještě v sobotu 7. března se uskutečnila brigáda na vyklizení půdy v budově mateřské
školy. Od pondělí 9. 3. začaly jarní prázdniny a mnozí spoluobčané je trávili v zahraničí
na horách. Domů přijeli již v době nouzového stavu a dle platných nařízení museli 14 dní
zůstat doma v karanténě. Po jarních prázdninách se již děti do školy nevrátily, uzavřena
zůstala i mateřská škola, ve které probíhaly stavební práce. Uzavřeny také zůstaly restaurace Na Kovárně, sokolovna, kostel sv. Petra a Pavla, kino, knihovna. Byly i zrušeny
všechny plánované kulturní, sportovní a společenské akce. Lidé se zdržovali ve svých
domovech, vycházeli jen v případě potřeby nákupu nebo cesty do zaměstnání. Z našeho jinak živého městečka se stalo stejně jako z jiných měst a vesnic místo duchů.
Prázdné náměstí i ulice byly důkazem této tíživé doby. Za přísných hygienických opatření zůstaly otevřeny prodejny potravin, pošta, zdravotnická zařízení i úřad městyse.
Školní výuka probíhala on-line. V provozu byly i místní podniky. Nezastavily se ani probíhající investiční akce – výstavba rozhledny, přístavba MŠ, stavební úpravy druhé zubní
ordinace, výstavba dětského hřiště u MŠ, oprava kaple sv. Jana Nepomuckého na náměstí, oprava místní komunikace v ulici Bukovecká.
Mezi občany se zvedla velká vlna solidarity, která potvrdila, že v Novém Hrádku
držíme při sobě. Během krátké doby naše šikovné ženy, ale i muži stačili našít roušky
nejen pro sebe a své rodiny, ale i pro ostatní občany. A ti, kdo nemohli nebo neuměli šít,
nabídli své služby seniorům nebo nemocným na zajištění nákupů, vyzvednutí léků apod.
Úřad městyse zajistil pro občany a instituce tisíc litrů dezinfekce Anticovid a materiál na
ušití roušek. Znovu jsme se přesvědčili, jako už mnohokrát, že dobrovolní hasiči jsou
vždy tam, kde je potřebujeme. Ochotně pomohli při dopravě, rozlévání a distribuci dezinfekce do všech domácností.
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se zcela nezištně na úkor svého volného
času a mnohdy i vlastních finančních nákladů zapojili do činnosti prospěšné pro nás
všechny. Poděkování zaslouží ti, kteří bez ohledu na složitou situaci, vykonávali svou
práci a zajišťovali nám tak normální chod života.
Bc. Zdeněk Drašnar
starosta
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Británii, USA, Rusku). K rozvolňování muselo docházet postupně kvůli možnosti
návratu nákazy nebo její druhé vlny. Omezení pohybu osob se týkalo také pohřbů,
probíhaly většinou v úzkém rodinném kruhu a platila pro ně přísná hygienická
opatření.
13. března zemřela ve věku 97 let olympijská vítězka v hodu oštěpem a neobyčejná
žena Dana Zátopková.
14. března zemřela ve věku 80 let vynikající zpěvačka, která ovlivnila několik
generací, Eva Pilarová. 3. června se konala za zpěvačku v bazilice Nanebevzetí
Panny Marie na Strahově zádušní mše doplněná slovním poděkováním a hudebním
rozloučením.
20. března zemřel ve Švédsku ve věku 97 let legendární hokejový útočník Vladimír
Zábrodský.
20. dubna došlo k dopravnímu omezení Bukovecké ulice z důvodu opravy
komunikace.



Krátce...

• 1. března zemřel ve věku 78 let Jan Vyčítal, zpěvák country a hvězda kresleného
humoru. Jeho písně Červená řeka, Rovnou, tady rovnou a další zůstanou nesmrtelné.
• 6. března se v kině konala poetická beseda s promítáním fotografií Orlických hor
nazvaná Krajinou příběhů. Fotograf Rostislav Bartoň krásné snímky provázel
vtipným slovním doprovodem. Přítomné potěšily závěrem také fotografie z historie
městyse, zejména záběry ze sokolských sletů.
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Mše v rouškách 3.5.2020 pro max. 15 lidí

• Začátek března byl poznamenán nástupem epidemie koronaviru, který se z Číny
zejména přes Itálii a další země rozšířil i do České republiky. Pandemie nemoci covid
19 se stala celosvětovou hrozbou, vyžadující přísná hygienická opatření. 12. března
byl u nás vyhlášen nouzový stav, který trval 66 dní až do 17. května. Přinesl
občanům, firmám a organizacím celou řadu omezení a ztrát. Zavřeny byly všechny
typy škol, restaurace, zrušeny byly všechny veřejné akce, došlo k omezení pohybu
osob, na hranicích byly zavedeny kontroly. Ekonomika byla ochromena, běžný život
se téměř zastavil. Velkým problémem se stal nedostatek ochranných hygienických
potřeb, respirátorů, roušek, obleků a dezinfekce. Vláda ho řešila dovozem z Číny.
Vznikla vlna solidarity, občané si roušky šili sami pro sebe i pro ostatní. Dobrovolníci
nabízeli pomoc potřebným a starším lidem, kteří byli ohroženi nejvíce. Díky přísně
nastaveným omezením a velké vlně solidarity ve všech oblastech a maximálnímu
nasazení lidí v první linii - zdravotníků, hasičů, vojáků - nezemřelo v České republice
na covid 19 tolik osob jako v mnohých jiných zemích (Itálii, Španělsku, Francii, Velké
3

• 6. května zemřel ve věku 90 let král rozhlasových pohádek, režisér Karel Weinlich.
• 25. května došlo k dlouho očekávanému většímu rozvolnění režimu. Otevřely se
restaurace, hotely, zámky, knihovny, kostely, částečně i školy. Vše za dodržení
bezpečnostních opatření. Povoleno bylo odložení roušek na veřejnosti. Trvale
probíhala chytrá karanténa s cíleným testováním k odhalování ohnisek nákazy.
• 26. května se uskutečnil sběr železného šrotu.
• 6. června byl proveden sběr nebezpečných odpadů pro občany městyse zdarma.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------J. A. Komenský: Všichni na jednom jevišti stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se to týká.
Anna Marková
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Ohlédnutí za letošním školním rokem
Již opakovaně rekapitulujeme v červnovém čísle Frymburských ozvěn školní rok na
Základní škole v Novém Hrádku. Ráda bych v této tradici pokračovala, ačkoliv letošní
školní rok byl opravdu velmi neobvyklý.
V září jsme začali s rekordním počtem žáků, v běžném režimu nastoupilo 166 dětí a
k tomu se dalších 36 žáků vzdělává individuálně. Celkový počet tedy přesáhl dvě stovky.
Po více než ročních stavebních úpravách jsme měli k dispozici tři nové učebny a bezbariérovost školy zajistil nový výtah.
Běžnou výuku doplňovala řada dalších aktivit, mezi tradiční patří adaptační kurz žáků
6. ročníku na chatě Juráška v Olešnici v Orlických horách. V posledních letech přichází
na 2. stupeň poměrně dost nových žáků z okolních škol, proto je tento kurz pro vytváření
nového kolektivu velmi důležitý. 25 dětí mělo během třídenní akce dost prostoru vzájemně se poznat.
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Prosinec přinesl tradiční mikulášskou nadílku a po třech letech i prodejní vánoční
výstavu, kterou si užili kupující i prodávající. Škola se na jedno odpoledne proměnila ve
velkou tržnici se spoustou krásných výrobků i vůní vánočních dobrot.
V úplném závěru prvního pololetí se uskutečnil lyžařský kurz žáků 7. ročníku, počasí
vyšlo na jedničku a všichni si týden na lyžích užili. Ze zimních sportovních aktivit jsme
ještě zvládli tradiční bruslení pro zájemce z 1. i 2. stupně na zimním stadionu v Novém
Městě nad Metují.

První měsíc druhého pololetí jsme oživili dvěma projektovými dny. Děti na prvním
stupni poznávaly pomocí různých aktivit země Evropy a na druhém stupni byla společným jmenovatelem všech připravených workshopů Asie.
Dlouhodobě se snažíme využívat různé dotační programy. Od září máme možnost
čerpat finance z OP VVV Šablony II, poprvé bylo pamatováno i na školní družiny. Děti
tak mohly vyrazit na exkurzi do Muzea betlémů v Třebechovicích pod Orebem nebo si
vyzkoušet práci cukrářky, která za nimi přijela přímo do školy.
Další pravidelnou akcí je preventivní odpoledne opět pro žáky 6. ročníku, tentokrát
bez účasti rodičů. Pro ty, ale i další zájemce, byla připravena beseda s kpt. PhDr. Ondřejem Moravčíkem "Děti v pasti sociálních sítí" v místním kině.
Již od podzimu se žáci účastnili řady soutěží, ať už předmětových nebo odborných.
V některých sbírali první zkušenosti, z jiných přiváželi i medaile. Úspěchem bylo 1. a 2.
místo v soutěži předlékařské první pomoci v Trutnově v kategorii 6. - 9. tříd.

V rámci podpory polytechnického vzdělávání jsme získali od Královéhradeckého
kraje prostředky na nákup 3D tiskárny, se kterou žáci poprvé pracovali během projektového dne. Díky pomoci učitelů a studentů SPŠel-it se učili modelovat i jednoduché tvary
na počítači. Protože se tento workshop setkal s velkým zájmem, chtěli bychom v příštím
roce otevřít kroužek modelování a 3D tisku přímo ve škole.
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Únor se přehoupl a v druhém březnovém týdnu dětem začaly jarní prázdniny, po kterých se však do školy už nevrátily. Covid-19 uzavřel brány škol na dlouhé týdny. Výuka
se přesunula ze školních lavic do dětských pokojů, obýváků nebo kuchyní. Jediné spojení
mezi učiteli a žáky zajišťovaly moderní technologie, počítače a mobilní telefony.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem kolegům za zajištění výuky i touto komplikovanou cestou, za jejich kreativitu a flexibilitu. Velký dík patří i rodičům, kteří museli
koordinovat velmi často náročné pracovní povinnosti s psaním domácích úkolů a suplováním učitelské práce, a v neposlední řadě klobouk dolů před všemi dětmi, které spousty
týdnů pracovaly z domova, posílaly úkoly přes internet a pravidelně se účastnily online
hodin. Velmi mile mne překvapilo, že i ti nejstarší plní poctivě úkoly i na začátku června
(to je lepší výsledek, než když chodili do školy) a na online hodině je většina třídy připojená ještě před zahájením.
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poslední společné chvíle na základní škole ... Říká se, že všechno špatné je i pro něco
dobré. Spoustu věcí jsme se naučili, nad mnohým se zamysleli a třeba i přehodnotili a
posunuli jsme se dál.
Doufám, že se v září všichni ve škole sejdeme v plném počtu, bez roušek a rozestupů.
Přeji všem příjemně strávené léto.
Mgr. Lenka Dudášková
ředitelka školy

Městys má nového fotokronikáře

Práce fotokronikáře je důležitým posláním, které
v čase roste na hodnotě a největšího ocenění se jí dostane až u budoucích generací. Naše velké poděkování patří paní Ludmile Ježkové, která se tvorbě fotokroniky městyse s největší pečlivostí a důsledností
věnovala dlouhých 38let. Po celou tu dobu, se zápalem sobě vlastním, pořizovala fotodokumentaci o
tom, co náš Nový Hrádek i jeho občané prožívali. Jejímu objektivu neunikla žádná důležitá akce či událost a jí vytvořené dílo ve formě velkého množství
fotoalb má jedinečnou hodnotu. Přestože paní Ludmila Ježková sama pořídila tisíce a tisíce fotografií
bylo téměř nemožné sehnat fotografii její .

Blýská se na lepší časy. 14. května nastoupilo 17 deváťáků k přípravě na přijímací
zkoušky a 25. května se vrátilo 63 dětí z prvního stupně (více než 85 %) také do školních
lavic. Těšíme se, že od 8. června budou moci do školy alespoň v omezené míře i žáci
druhého stupně.

Od začátku letošního roku pomyslnou štafetu převzal pan Petr Lemfeld, kterému přejeme hodně inspirace a zajímavých podnětů.
Bc. Zdeněk Drašnar

Koronavirus nás připravil o spoustu věcí, budoucí prvňáčci přišli o pohádkový zápis.
Zrušily se výlety, focení, po mnoha letech nebude tradiční akademie. Deváťáci přišli o
7
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DRUHÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2020 - I U HASIČŮ
VE ZNAMENÍ COVIDU 19
Jako všechny spolky i naše sdružení vyhlásilo omezení naší činnosti a zákaz všech
akcí. Náš sbor byl nucen zrušit skoro všechny aktivity, což znamená i zrušení oslav
140 let od založení našeho sboru. Byly zrušeny i všechny soutěžní aktivity mladých
hasičů i družstev dospělých.

Přesto jsme v rámci možností uspořádali několik brigád, hlavně na cvičišti, kde
se upravily břehy, nalakovali jsme palubky, které se následně montovaly na strop
nářaďového skladu.

Stáčení dezinfekce ANTI COVID 19

Nezapomněli jsme ani na Den matek a všem našim členkám – maminkám doručili
do schránek blahopřání s poděkováním za jejich činnost.
Mladí hasiči měli delší pauzu a museli vydržet bez tréninku, ale nakreslili obrázky
s hasičskou tématikou a obrázky se líbily i okresní komisi, která výtvory hodnotila,
protože Jindra Mencl se umístil v rámci okresu na druhém místě a postoupil do
krajského kola a Jirka Mencl, Daniel Hrubý a Štěpán Hrubý si zasloužili čestné
uznání za své výtvory.
Ještě máme v plánu výlet do ZOO ve Dvoře Králové, motokáry v Rychnově nad
Kněžnou a do třetice pojedeme do Hronova, kde si zahrajeme bowling. To všechno
si děti vyhrály za celý loňský rok. Moc gratulujeme!

Sběr železného šrotu

Uspořádali jsme společně s mladými hasiči sběr kovového odpadu v našem
městysi. Na Šibeníku jsme postupně spálili veškerý rostlinný odpad, který Radim
Štěpán svezl z celého městyse, protože se letos nekonaly tradiční čarodějnice.
Společně s městysem jsme přivezli dezinfekci, kterou jsme stáčeli do lahví, a
rozváželi po domácnostech. Další dezinfekci a roušky jsme obdrželi od
Královéhradeckého kraje. V této souvislosti moc děkujeme všem, kteří šili roušky a
zdarma je věnovali našim spoluobčanům.
9

Naše zásahové družstvo vyjelo v dubnu k požáru na Novém Hrádku, kde v lese
začala hořet hrabanka a bylo nebezpečí, že oheň přeskočí na stromy. Další požár lesa
byl v květnu a hořelo za Roubalovým kopcem. Tady bylo nutné dohašovat hrabanku
ještě druhý den.
Třetí požár jsme vyjeli hasit do sousedního Janova, kde též ve velkém suchu
vzplanula hrabanka a následně i stromy.
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Ze života Sokola v době koronavirové

Hašení lesního požáru

Pro soutěžní družstva by měla začít soutěžní sezóna koncem srpna. Soutěž „O
pohár starosty městyse“ u nás plánujeme na 5.září tohoto roku.
Jsme optimisté a proto doufáme, že vše se brzy vrátí do „zajetých“ kolejí a vše
bude jako dřív.
Za SDH J.Grimová

Během nouzového stavu ČR probíhala květnová sokolská schůze 4.5.2020 ještě v mimořádných podmínkách. Ale to nám, jak vidíte na fotografii, nijak nevadilo

Je nás zase o trochu víc
Nedávno byla zveřejněna oficiální data Českého statistického úřadu o počtu obyvatel ČR
k 1. 1. 2020. Potěšitelné je, že je nás na Novém Hrádku zase o něco víc. Zajímavé je, že
nám mládnou muži a stárnou ženy, ale ve skutečnosti to není vůbec poznat. S úplnými
údaji se můžete seznámit v následujících tabulkách:
Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2020
Kód
Počet obyvatel
Průměrný věk
Název obce
okresu
obce
celkem muži
ženy celkem muži
ženy
CZ0523
574287 Nový Hrádek
851
421
430
40,3 39,7
40,9
Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2019
Kód
Počet obyvatel
Průměrný věk
Název obce
okresu
obce
celkem muži
ženy celkem muži
ženy
CZ0523 574287 Nový Hrádek
848
415
433
40,0 40,1
40,0
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Brigáda na sokolovně 7. 5. 2020
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LETOHRAD, POTŠTEJN

T. J. SOKOL – AKTUÁLNÍ ZPRÁVA

poutní místo Lhoty u Potštejna

V loňském roce T.J. Sokol Nový Hrádek požádal o dotaci na víceúčelové a plážové
hřiště u sokolovny s osvětlením. Součástí projektu je i venkovní posilovací hrazdová
klec, běžecká dráha, přístupová schodiště, chodníky, oplocení, příruční sklad - tedy
kompletní dořešení areálu kolem sokolovny.
Informaci o tom, že naše žádost byla úspěšná jsme se dozvěděli až 4.6.2020. Přesto,
že jsme netušili, jak naše žádost dopadne, iniciovali jsme již během zimy výběrové řízení,
kterého se zúčastnilo osm firem. Výběrovým řízením se nám výrazně podařilo srazit cenu
projektu, která v žádosti o dotaci činila bezmála 12 milionů Kč včetně DPH, ale vítězná
firma z výběrového řízení se dostala na 9,5 milionu Kč.
Pokud tedy vše dobře dopadne, měli bychom mít do konce roku 2020 u sokolovny krásný nový sportovní venkovní areál, který bude přístupný široké veřejnosti!
Má to však jeden důležitý předpoklad: Vzhledem k podmínkám dotace budeme
muset zaplatit spoluúčast ve výši cca 3 miliony Kč.

Uvítáme tedy finanční dary a dlouhodobé půjčky v jakékoliv výši.
Při rekonstrukci sokolovny v roce 2013 se nám podařilo získat zejména od soukromých osob podobnou částku především ve formě dlouhodobých půjček. Splátky těchto
půjček probíhaly za finanční pomoci městyse zcela v souladu se splátkovými kalendáři
stanovenými ve smlouvách, a v letošním roce budou ukončeny. Stejný způsob splácení
půjček předpokládáme i v tomto případě.
Na sehnání potřebné spoluúčasti nemáme moc času. Do konce července musíme poskytovateli dotace předložit doklad o tom, že máme potřebné finanční prostředky zajištěny.
Oslovujeme tedy tímto příznivce Sokola, širokou veřejnost, firmy a okolní obce
s prosbou o pomoc. Byla by obrovská škoda propásnout šanci, která se mnoho let
nemusí opakovat. Dary je možné poskytovat v hotovosti na úřadu městyse, nebo
posílat na účet číslo 259795754/0300. Potvrzení k odpočtu daně z příjmu vystavíme
obratem.
Pokud nám můžete pomoci půjčkou, obraťte se prosím buď na Ing. Holého
(736 159 010), na Ing. Sobotku (775 025 520), nebo na mailovou adresu
novy_hradek@sokol.eu. Každému vysvětlíme možnosti a projednáme s ním
smlouvu o půjčce. Úroková sazba půjčky může činit až 3%.
Všem, kteří můžete pomoci, předem děkujeme.
Za výbor T.J. Sokol Nový Hrádek
sestra Veronika Bohadlová
starostka

FRYMBURSKÉ OZVĚNY

Jednodenní zájezd nejen pro členy T. J. Sokol Nový Hrádek

SOBOTA 22. srpna 2020, cena: 450 Kč
Cena zahrnuje: dopravu autokarem
parkovné
vstupné do expozice: mechanická trasa řemesel
Cena nezahrnuje: oběd
případné vstupné do dalších výstavních míst dle
individuálního výběru
Oběd: je možný v restauraci v areálu Nového Dvora
Nástupní místa a čas:
Olešnice v Orl. h.
Nový Hrádek

7:30 hod
8:00 hod

Program zájezdu:
Z Nového Hrádku budeme směřovat do města Letohrad do areálu Nového
Dvora, kde máme objednanou komentovanou prohlídku expozice mechanickou
trasu řemesel. Užívat si budeme 60-75 minut. Potom si bude moci každý účastník
vybrat časově méně náročnou expozici např. RETRO, vozovnu a kočárnu, zubní
a gynekologickou ordinaci, školní třídu, zemědělství, nebo prohlédnout třípatrovou sýpku řemesel bez komentované prohlídky. Ve 13 hodin se vydáme do Potštejna s výstupem na hrad Potštejn, nebo můžeme posedět u zrekonstruovaného
zámku. Následně odjedeme do Lhoty u Potštejna, kde vystoupáme po schodech
nebo po cestě k poutnímu místu s kostelíkem Panny Marie Bolestné. Předpokládaný návrat na Hrádek do 18 hodin.
Prosíme o nahlášení jména zájemce, telefonu a nástupního místa:
na tel. 731 158 934
mail: zdelima@centrum.cz
Peníze bude vybírat Lída Martinková do konce července 2020.

bratr Jeroným Holý ml.
místostarosta
13
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žádnou uzavřenou společnost. Kontakt buď na novy_hradek@sokol.eu, nebo na
facebookovém profilu Fiftýn novohrádouský, kde jsou i výsledky a fota z minulých
ročníků.
Za T. J. Sokol Jeronym Holý ml.

FIFTÝN 2020
První akcí konanou v sokolovně po koronavirové krizi byl tradiční Fiftýn, a to
30.5.2020. Jedná se o zápolení dvojic v osmi sportech, a to výhradně s molitanovými
míči a míčky, takže je minimalizovaná pravděpodobnost zranění.
Fiftýn proto, že všechny sporty se hrají do 15 bodů. Aktuálně jsou to volejbal,
nohejbal, softtenis, ringo, stolní tenis, hod na koš, fotbal a šipky. V minulosti jsme
prostřídali i jiné sporty, ale časem se ustálily tyto jako nejvíce zábavné. Molitanové míče
jsou kromě bezpečnosti i snadnější na ovládání, takže soutěžit mohou i tací, kteří nemají
s daným sportem zkušenosti. V posledních letech sportují dvojice smíšené, ale
v minulosti proběhlo i několik Fiftýnů ryze mužských.
Zápolení je na celý den a probíhá tak, že na začátku se rozlosuje pořadí sportů a přiřadí
se k sobě dvojice tím způsobem, že 7 sportů každý hraje s jiným partnerem a pouze jeden,
rovněž nalosovaný, se svým standardním partnerem. Z každého sportu vzejde jedna
dvojice jako vítězná, jedna druhá a další dvě končící v semifinále. První dostává 4 body,
druhá 3 body, semifinalisté 2 body a ostatní 1 bod kromě dvojice, která prohrála v prvním
kole s celkovým vítězem, která dostává také dva body. Na konci se body jednotlivců
sečtou do standardní dvojice a určí se celkové pořadí.
Je dáno od samých začátků v roce 1999, kdy se konal první ročník, že ceny si
účastníci vybírají v opačném pořadí, než skončili. Tedy těm nejlepším musí stačit hlavně
I když se zatím nikdy nestalo, že by se nedostalo na každého. Je
radost z vítězství
rovněž spíše pro zajímavost vyhlašováno pořadí žen a pořadí mužů.
Jak snad lze z předchozích řádků vyčíst, je samotné soutěžení až na druhé koleji a
hlavní náplní je užít si den plný pohybu, legrace a pohody se sportovně
založenými kamarády.
Za rok se těšíme na 22. ročník, předpokládáme opět na přelomu května a června.
Pokud by nějaký sportumilovný čtenář zatoužil si Fiftýn vyzkoušet, bude vítán, nejde o
15

Myslivecké políčko
Mezi nejvýznamnější činnosti myslivce bezesporu patří zabezpečení dostatku
vhodné potravy pro zvěř. Množství potravy, jejímž spotřebováním zvěř nezpůsobí
škody zemědělské a lesní výrobě, definujeme jako úživnost honitby. Ta se odráží jak
na škodách způsobených zvěří, tak na stavu zvěře v honitbě.
Proto by prioritou každého mysliveckého spolku měly být činnosti související se zvyšováním úživnosti, které spočívají především v tvorbě a udržování zvěřních luk a políček a
tvorbě remízků a dočasných či trvalých krytů.
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Dvě vzpomínky na arcibiskupa Karla Otčenáška
(1920-2011)
Na Velikonoční pondělí 13. dubna 2020 uplynulo přesně sto let od narození někdejšího arcibiskupa Karla Otčenáška, 23. sídelního královéhradeckého biskupa, a letos si
ještě připomínáme 70 let od jeho tajného vysvěcení 30. dubna 1950 na biskupa, kdy byl
vůbec nejmladším biskupem na světě. Náš krajan, rodák z obce České Meziříčí na Opočensku, kde se 13. dubna 1920 narodil v rodině koláře. V neděli 30. dubna 1950 byl bez
tehdy nutného státního souhlasu, ale se souhlasem papeže Pia XII. vysvěcen v kapli sv.
Karla Boromejského na biskupství ThDr. Mořicem Píchou biskupem. Státní aparát toto
nepovolené svěcení později zhodnotil jako protistátní činnost a velezradu. Takřka 12 let
až do roku 1962 byl pak komunistickým režimem vězněn jako politický vězeň svědomí.
Po propuštění vletech 1962-1965 byl zaměstnán jako dělník v opočenské mlékárně a pod
stálým dohledem StB. V červenci 1968 byl soudně rehabilitován a rozsudek z padesátých
let byl zrušen jako nezákonný. Teprve po roce 1989 se ujal biskupského úřadu, pro nějž
byl svěcen o 40 let dříve jako 23. sídelní biskup královéhradecké diecéze. Dne 27. ledna
1990 byl potvrzen sídelním biskupem v Hradci Králové do r. 1998. V 90. letech biskup
Otčenášek, jehož životní filozofií i praktikou bylo tzv. spřátelování, což je pět základních
kamenů, a to: přátelství, vzájemnost, soucit, nezištnost a naděje. Arcibiskup Karel Otčenášek zemřel 23. května 2011 v biskupské rezidenci v Hradci Králové ve věku 91 let.
Pohřben je v kryptě katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové. Je to kněz a biskup svatého života.
PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř
Převzato z novin ECHO z 30.4.2020

Na snímku je políčko s topinamburem v revíru MS Šibeník Nový Hrádek

V měsíci dubnu proběhla každoroční pravidelná asanace (vyčištění a dezinfekce)
mysliveckých zařízení pro přikrmování zvěře.
Zlatko Hála
17

Biskup Otčenášek na pohřbu P. Janka v Novém Hrádku
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Oab. Karel Otčenášek
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Oprava kapličky na náměstí ve fotografiích

Velikým – a celoživotním – tématem otce arcibiskupa Karla bylo svatodušní
spřátelování. Záměr jistě neobvyklý, ale v jeho podání se i všechno to, čím své životní
heslo naplnil, jeví podobně - přímo jedinečně.
Bylo mu dáno prožít mnoho různých životních etap a jako pravému učedníku svého
Mistra také mnohé zkoušky a hořkosti. A jen ta první a závěrečná fáze života byly
požehnané natolik, že se jeho snahy mohly rozvíjet nerušeně - se vším, co
k poslání pastýře patří. Tedy být hlasem a tváří obrácenou do světa. A to je prostor, do
kterého máme své svědectví směrovat i my.
Je mnoho situací a vzpomínek, které i dnes vděční pamětníci rádi dávají k dobru.
Vzpomínají nejčastěji na mírnost a dobrotu, ale i zásadovost otce biskupa. I to je
neobvyklé a velmi inspirující – ve všech protivenstvích si zachovat lidskou tvář a vše
přijímat i konat ve jménu Pána Ježíše Krista.
Velmi rád vzpomínám na chvíle blízkosti, které ne každý věřící může prožít – např.
v arcibiskupském semináři v Praze, kam za námi, bohoslovci královéhradecké diecéze,
přes pokročilý věk obětavě dojížděl.

21.4.2020

A jednou, když se již velmi přiblížila chvíle našeho kněžského svěcení, potěšil mne
svými slovy: Už se všichni těšíme na tvé primiční obrázky, na novokněžské požehnání,
ale hlavně... tu službu!
Nevím, co jsem tenkrát odpověděl, v rozpacích možná vůbec nic. Ale vím, co mohu
při této vzpomínce říci teď: znovu za vše díky, otče arcibiskupe. Novokněžská požehnání
jsem za první rok udělil mnohá, rozdaných obrázků bylo také požehnaně. A služba? Ta
kéž by byla vždy k dobru bližních, a tedy ku prospěchu Kristova stádce, který sám dobrý
Bůh i ode mne, nehodného, každý den očekává.
DEO GRATIAS!

P. Jindřich Tluka
3.5.2020
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Text dokumentu uschovaného do schránky na střeše kaple:
Kaple sv. Jana Nepomuckého v Novém Hrádku byla opravena v roce 2020.
V tomto roce byl starostou městysu Nový Hrádek pan Bc. Zdeněk Drašnar. Administrátorem farnosti Nový Hrádek byl pan P. Mgr. Jindřich Tluka.
Nový Hrádek byl v dekádě 2010-2020 nejúspěšnější obcí v Královéhradeckém kraji,
neboť se v letech 2011 a 2019 stal Vesnicí roku Královéhradeckého kraje.
Počet obyvatel městysu k 1.1.2020 činil 852. Byla zde devítitřídní základní škola (ředitelka Mgr. Lenka Dudášková), mateřská škola (ředitelka Mgr. Soňa Brázdilová), dvě
prodejny potravin a drogerie, pošta, praktický lékař (MUDr. Soukup), zubní lékař
(MDDr. Kyselý), dětská lékařka (MUDr. Neumannová z N.Města n.M.). Pravidelně se
promítalo v kině.
V obci byly činné čtyři spolky:
T.J. Sokol – 294 členů (starostka Veronika Bohadlová)
Farnost – 80 farníků
Sbor dobrovolných hasičů – 85 členů (starosta Ing. Milan Holinka)
Myslivecký spolek Šibeník – 15 členů (předseda Josef Šotola)
Toto vše bylo uschováno do schránky, mj. dvacetikoruna s letopočtem 2020

Celý svět postihla pandemie koronaviru Covid-19, která se začátkem roku 2020 rozšířila z Číny. Většina států uzavřela hranice, Česká republika vyhlásila od 12. 3. 2020
nouzový stav. Vycházet z domu se mohlo pouze za účelem cesty do zaměstnání, nezbytný nákup a k lékaři. Kromě prodejen potravin, drogerií a lékáren byly všechny obchody zavřeny. Většina firem a téměř všichni živnostníci zastavili výrobu. Nesměly se
poskytovat žádné služby, život v zemi se prakticky zastavil.
V roce 2019 byla dokončena výměna střešní krytiny na kostele sv. Petra a Pavla (měděné šablony) v hodnotě 3 369 tis. Kč.
V Novém Hrádku v roce 2020 probíhaly tyto hlavní investiční akce:
- rozhledna na Šibeníku
- přístavba školky
- výstavba školní zahrady
- cyklostezka do Lewina v Polsku
- výstavba druhé zubní ordinace v budově čp. 123
V Novém Hrádku dne 29. 4. 2020
Starosta městyse Nový Hrádek
Bc. Zdeněk Drašnar

Farní administrátor farnosti Nový Hrádek
P. Mgr. Jindřich Tluka
Usazení schránky na střechu 30.4.2020
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Lidoví řezbáři betlémů z Nového Hrádku (7.)
...čtení na pokračování
Dnes vám přiblížíme díky letošní těžké situaci s koronavirem, kdy nebylo možné se
navštěvovat, tak pouze jednoho pro náš region významného řezbáře, který sice opět
nepochází přímo z Nového Hrádku, ale žil v jeho okolí.

Josef Čtvrtečka
Josef Čtvrtečka se narodil 30. 1. 1922 v Borové, na samotě, kde se říkalo V poli, rodiče
měli hospodářství. Měl tři sourozence, dva bratry a sestru. Do školy chodil nejprve v
Borové, od 6. třídy pak na Nový Hrádek. Zajímal se o práci se dřevem, byl velice zručný,
tak ho rodiče nechali vyučit řezbářem ve známém Řezbářském a restaurátorském ateliéru
pro práce chrámové Břetislava Kafky v Červeném Kostelci, kde po vyučení potom ještě
chvíli pracoval. Často chodil z Borové až do Červeného Kostelce pěšky. Po třech letech
práce pod vedením mistra si jako svoji tovaryšskou práci zvolil vyřezání figurek k betlému, a to svatou rodinu se zvířaty, betlém byl polychromovaný. Tento základ betlému
později použil k vytvoření většího celku, zhotovil jeskyni s pastvinami, vyřezal čtyři pastýře, anděla, tři krále a ovce. Betlém je 1,5 metru dlouhý, figurky jsou asi 30 cm vysoké.
Tento betlém daroval do svého rodiště, do kaple Božského Srdce Páně v Borové.

Josef a Drahoslava Čtvrtečkovi
Takto dnes kaplička září novotou
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Za války byl nasazen na práce do Mostu, kde se seznámil se svojí první ženou, a v roce
1942 se s ní oženil. Měli spolu dvě děti. Toto manželství však nevydrželo, manželé se
rozvedli. V 60. letech se odstěhoval za prací na Ostravsko do Havířova, pracoval na dole
v třísměnném provoze jako strojník na věži, pouštěl klece s horníky do dolu. Zde poznal
svoji druhou manželku Drahoslavu (narozena 12. 9. 1920), oženil se s ní v roce 1964.
V tomto roce měl infarkt, odešel do invalidního důchodu a s manželkou se v roce 1966
přestěhovali zpět do jeho rodného kraje. Zakoupili si chaloupku v Blažkově na Bradle.
Jeho manželka pracovala jako aranžérka v Technických službách v Novém Městě nad
Metují. Byla velmi výtvarně nadaná. Velice si v tomto směru rozuměli, kreslila mu návrhy figurek z různých pohledů, vyřezané figurky mu potom malovala olejovými barvami.
Řezbářství zůstalo Josefu Čtvrtečkovi celoživotním koníčkem. Vyřezal několik velkých
betlémů, celkem asi osm, některý je i na Moravě. Z betlémů, o kterých víme zde v okolí,
je to již zmiňovaný betlém v kapli v Borové. Jeho snad nejkrásnější betlém je v kostele
ve Slavoňově, kam ho darovali v roce 1973. Zde je vystavován každý druhý rok na Vánoce, střídají ho se starším betlémem. Tento betlém je také polychromovaný, délka betlému je asi 2 metry, figury jsou přes 30 cm vysoké. Další betlém vyřezal pro pana Horáka
z Nového Města nad Metují, ten rodina věnovala řádovým sestrám do Rokole u Nového
Hrádku. Tento betlém je z přírodního dřeva, pouze lakovaný. Další betlém polychromovaný vyřezal pro přátele ve Slavoňově, je asi 1,2 m dlouhý a figurky jsou asi 15 cm
vysoké. Pro kamaráda z Borové vyřezal betlém nepolychromovaný, velikost figur je asi
20 cm.
Josef Čtvrtečka zemřel poměrně mladý 5. 8. 1973 a je pohřben na hřbitově ve Slavoňově.
Jeho manželka se za několik let po jeho smrti přestěhovala do Prahy, zemřela 23. 12.
2014 v úctyhodném věku 94 let. Po kremaci byla její urna uložena do hrobu k manželovi.

FRYMBURSKÉ OZVĚNY

Betlém z kostela ve Slavoňově

Detail figurek z kostela ve Slavoňově

Betlém z kaple v Borové, první betlém Josefa Čtvrtečky

Svatá rodina z betléma v Rokoli

Tři králové z rodinného betléma v Borové
25
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Společenská kronika
duben-červen 2020
Naši nejstarší občané oslavili narozeniny:
Červená Helena
Hánl Bohuslav
Dušánek Zbyněk
Mach Josef
Holý Jeronym
Suchánková Emília
Dušánek Rudolf
Lokajová Františka
Dušánková Miroslava
Suchánek Lubomír
Vondřejc Josef
Kotyšková Olga
Nováček Jiří
Sychrovská Miloslava
Marková Anna
Grimová Marie

Rodinný polychromovaný betlém ze Slavoňova

87 let
85 let
83 let
82 let
82 let
81 let
80 let
79 let
78 let
76 let
75 let
74 let
70 let
89 let
81 let
81 let

Suchánková Miloslava 75 let
Bohadlo Pavel
74 let
Vondřejcová Miloslava74 let
Lemfeldová Věra
73 let
Říha Vladimír
73 let
Červinková Libuše
72 let
Jelenová Jana
71 let
Přibyl Zdeněk
70 let
Drašnar Josef
70 let
Langová Alena
70 let
Pohl Josef
86 let
Vančurová Jana
77 let
Štěpánová Vlasta
73 let
Klimeš Zdeněk
73 let
Grim Milan
71 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, dostatek životního elánu a optimismu
a ještě hodně spokojených a šťastných let v našem městysi.
Noví občánci:
Hana Holinková
Jakub Jeník
Šťastným rodičům blahopřejeme.
Zemřel:
Stanislav Pop
Anděl a pastýř z rodinného betléma ve Slavoňově
Pokračování příště…

Vzpomínáme...

Josef a Hana Hánlovi
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“Milovat znamená chtít s druhým zestárnout.”
MARIE A JOSEF HÁNLOVI
18. června 2020
KAMENNÁ SVATBA
Kdysi jste si prstýnky dali a už je to 65 let.
Věčnou lásku jste si slibovali a ten slib nikdy
nevzali jste zpět. Tak jako kdysi, tak i dnes Vám
v srdci zvony znějí.
A spolu s námi štěstí, lásku k Vašemu výročí
Vám přejí.
Všechno nejlepší do dalších společných let přejí
Hánlovi, Hudkovi, Škodovi a Machovi.

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: Ludmila Ježková, Ing. Jiří Hlaváček, Zlatko Hála, Jarmila Grimová

•

Obálku nakreslila Jarmila Haldová

•

Tisk: Daniel Wolf, Vrchoviny, náklad: 350 výtisků. Číslo vyšlo 22. 6. 2020

•

Příští číslo vyjde pravděpodobně v září 2020

•

Příspěvky, prosíme, zasílejte mailem na adresu redakce: jirka.hla@tiscali.cz.

•

Příští uzávěrka bude 5. 9. 2020. Redakce si vyhrazuje právo na krácení, případně
neuveřejnění příspěvku. Obsah nemusí vyjadřovat postoj redakce.
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ČERVENEC 2020
SOBOTA 4.7. v 19:00

V síti

3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Experiment, který naléhavým způsobem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři zletilé herečky s dětskými
rysy dostávají za úkol prostřednictvím falešných profilů na sociálních sítích předstírat, že je jim
12 let. Ve věrných kopiích dětských pokojíků, postavených ve filmovém ateliéru, chatují a skypují s muži všech věkových kategorií, kteří je na netu vyhledali a oslovili. Drtivá většina těchto
mužů požaduje sex prostřednictvím videohovoru, posílá fotografie svých přirození, odkazy na
porno nebo se dívky dokonce pokouší vydírat. Dokumentární film vypráví strhující drama těchto
tří hrdinek alias „dvanáctiletých dívek“ od castingu až po osobní schůzky, kde se s predátory
setkávají tváří v tvář pod dohledem ochranky a šesti skrytých kamer. Predátorské taktiky se tak
obracejí proti svým strůjcům a z lovců se stávají lovení..

VSTUPNÉ 100,- Kč
SOBOTA 18.7. v 17:00

PŘÍSTUPNÝ OD 15 LET

Sněžný kluk

Dívka s exotickým jménem Yi je typická puberťačka, která má problém zapadnout, protože jí
okolí buď nerozumí, nebo příšerně štve. Útěchu nachází v bunkru na střeše svého domu, kde
se na svět dá aspoň koukat s nadhledem. Jednoho dne však ve svém útočišti objeví obrovskou
bílou chlupatou kouli, z níž se vyklube mladý yetti, sněžný kluk, kterému Yi začne říkat Everest.
Není to náhoda, nejvyšší hora světa je totiž domovem těchto bájných himalájských monster a
mladý yetti netouží po ničem jiném, než se tam vrátit. Jenže jak má tenhle mýty opředený tvor
urazit stovky kilometrů, aniž by si ho někdo všimnul? Diskrétnost je důležitá i kvůli tomu, že po
něm pátrá nechutně bohatý sběratel kuriozit Burnish, který ho už jednou chytil a pak ho jeho
neschopní zaměstnanci nechali utéct. Pomocnou ruku Everestovi podá právě Yi se svými
dvěma kamarády. Odměnou za odvážné rozhodnutí doprovodit sněžného kluka domů jim bude
napínavá cesta plná zábavy, dobrodružství a zázraků, vedoucí až na nejvyšší místo na Zemi.

VSTUPNÉ 60,- Kč
SOBOTA 25.7. v 19 HODIN

MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ

Staříci

Z amerického Oregonu přilétá na pražskou Ruzyň emigrant Vlastimil Reiner (Jiří Schmitzer),
válečný veterán a bývalý politický vězeň. Je mu už hodně přes osmdesát, je připoutaný na
invalidní vozík a do značné míry odkázaný na pomoc ostatních. Proto na něj už na letišti čeká
Antonín (Ladislav Mrkvička), dávný kamarád z protikomunistického odboje. Záhy vyjde najevo,
že Vlasta přijel do Česka uskutečnit poslední misi svého života. Chce vypátrat a zabít komunistického prokurátora Václava Mráze, kterého porevoluční soudy nedokázaly nebo nechtěly
za jeho zločiny z 50. let potrestat. Vlastimil přemluví Antonína, aby mu s akcí pomohl. Tonda si
vypůjčí od vnuka starou obytnou dodávku a upraví ji tak, aby se v ní mohl Vlasta pohybovat.
Oba starci vyrážejí na pro ně velmi obtížnou cestu za odplatou.
V roce 2019 film získal tři ocenění české filmové kritiky - za nejlepší film, režii a herecký
výkon Jiřího Schmitzera!!!!

VSTUPNÉ 60,- Kč

NEVHODNÉ DO 12 LET
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