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Gratulace od Frymbulína 

VĚDĚLI JSTE TO?              
 
 

Frymburské ozvěny slaví 45 let 
 

Věřte nebo ne, v červenci letošního roku uplyne neuvěřitelných 45 let od vydání prvního 
čísla našeho zpravodaje, a to je jistě důvod k oslavě.  Je potěšitelné, že Frymburské ozvěny 

jsou stále svěží a v plné síle. Přejeme jim, aby jim to ještě dlouho vydrželo .  
 
Přesuňme se do roku 1976 a opravdu krátce si připomeňme, co se mimo jiné v tomto roce událo: 
 

Československo  
- naši hokejisté získali zlatou medaili na MS v Katovicích  
- fotbalisté se poprvé a naposledy stali v Bělehradě mistry Evropy 
- v kinech měla premiéru populární komedie Marečku, podejte mi pero! 
- v anketě Zlatý slavík zvítězil Karel Gott a Naďa Urbánková  
- v Mladé Boleslavi bylo započato se sériovou výrobou automobilů Škoda 105 a 120 

 
Nový Hrádek  

- 3. ledna se stal neobvyklý přírodní zjev – přišla první bouřka v tomto roce,  
- v noci na 18. ledna přišla hrozná sněhová kalamita, jakou pamatovali naposledy lidé 

v roce 1930 
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- 12. února v sále kina místní národní výbor pořádal jistě velice zajímavou přednášku „Mí-
rové soužití a aktuálnost boje proti ideologické diverzi imperialismu“, jaká byla účast, 
bohužel nevíme.  

- Zajímavý je i výčet plesů a tanečních zábav:  
17. 1. Myslivecký ples 26. 6. Myslivecká zábava na paloučku u Frymburku 
24. 1. Požárnický ples 3. 7. Pouťová zábava 
31. 1. Sokolský ples 25. 7. Myslivecká zábava na sokolském hřišti 
26. 2. Ples SSM 2. 10. Posvícenská zábava 
20. 3. Josefská zábava 5. 12. Mikulášská zábava odboru házené 
27. 3. Myslivecká zábava 11. 12. Mikulášská zábava SSM 
17. 4. Velikonoční zábava 25. 12. Vánoční zábava 

 
- 8. května byl lampionový průvod na Šibeník, kde byl zapálen mírový oheň 
- 9. května se konal 1. ročník Běhu vítězství 
- V kině v tomto roce byla dle kronikářky slabší návštěvnost. Odehrálo se 205 představení, 

které zhlédlo 11 499 návštěvníků (průměrně 56 návštěvníků na představení – poznámka 
redakce) 

- v polovině října byly na kostelní věži osazeny ciferníky (hodiny byly instalovány o rok 
později) 

- po celý rok se pracuje na kanalizaci v Kopeckého ulici 
 
Dle kronikářky Boženy Grimové „Celkem lze říci, že tento rok 1976 byl 
pro zvýšení životní úrovně novohrádovských občanů úspěšný.“ Pokud vás 
zajímají i další události, tak celou kroniku, můžete vidět v digitalizované 
podobě na webových stránkách městyse: https://www.novy-hra-
dek.cz/kultura/historicke_kroniky/pametni_kniha_75-85.pdf 
 

Bc. Zdeněk Drašnar 
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Krátce...  
• 3. března začínají některé kraje vyhlašovat stavy hromadného poškození, protože jejich 

nemocnice po přeplnění nezvládají péči o pacienty a musejí provádět převozy do jiných 
zařízení. 

• 8. března přichází mírné zpomalování pandemie, ale nemocnice jsou stále přeplněné (9 tisíc 
covidových pacientů, žádoucí by byly 3 tisíce). 

• 10. března náhle zemřel ve věku 79 let vzdělaný a všestranný pěvec, kabaretiér, básník Jan 
Vodňanský. 

• 24. března zemřela ve věku 89 let vynikající šansoniérka a noblesní dáma Hana Hegerová. 
• 26. března prodloužila sněmovna nouzový stav do 11. dubna. 
• 27. března zahynul po pádu helikoptéry na Aljašce nejbohatší Čech Petr Kellner. Bylo mu 

56 let. Spolu s ním zahynuli 4 lidé, jeden přežil. Kellner disponoval majetkem v hodnotě cca 
300 mld korun. Zaměstnával ve firmě PPF 150 tisíc lidí (překonal Baťův rekord). Vlastnil 
mj. televizi NOVA a jeho podnikatelské záměry byly orientovány na východ. 
Prostřednictvím své nadace podporoval vzdělanost sociálně znevýhodněných studentů a 
založil soukromé gymnázium pro nadané děti. 

• 7. dubna byl na základě politického rozhodnutí odvolán z funkce ministra zdravotnictví Jan 
Blatný. Ještě téhož dne prezident jmenoval nového šéfa rezortu, bývalého ředitele 
Vinohradské nemocnice, Petra Arenbergera. 

• 9. dubna zemřel v Anglii na hradě Windsor ve věku 99 let princ Filip, vévoda z Edinburghu. 
Kondolence přicházely z celého světa, byl nejdéle sloužícím monarchou. Prožil život veřejné 
služby a oddanosti královně Alžbětě II. Měl pověst gentlemana se smyslem pro humor. 
Královsky pojatý pohřeb prince Filipa se konal 17. dubna za dodržení proti- 
epidemiologických opatření v kapli sv. Jiří ve Windsoru. 

• 11. dubna v zemi skončil nouzový stav, který po neustálém prodlužování trval od 5. října. 
Epidemiologická situace včetně přetížení nemocnic se mírně zlepšila. Došlo proto k 
menšímu rozvolnění. Mohlo se znovu cestovat mezi okresy, vycházet v noci, uskutečnit 
střídavý návrat poloviny dětí I. stupně do škol, podmíněný testováním všech dvakrát týdně. 
Otevřel se prodej dětského oblečení, papírnictví, některých služeb, knihovny, zoologické 
zahrady. Stále platí předepsané nošení respirátorů, rozestupy, zvýšená hygiena, setkávání 
pouze ve dvojicích. 

• 12. dubna si zejména pamětníci připomněli 60. výročí prvního letu člověka, Jurije 
Gagarina, do vesmíru. 

• 12. dubna byl na základě politického rozhodnutí odvolán z funkce ministra zahraničí Tomáš 
Petříček. 

• 17. dubna oznámili na tiskové konferenci ministr vnitra Jan Hamáček a premiér Andrej 
Babiš, že na výbuchu muničního skladu v roce 2014 ve Vrběticích se podíleli příslušníci 
ruské tajné služby GRU. Šokující zpráva byla provázená sdělením o vyhoštění 18 
pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří byli identifikováni jako členové tajných 
služeb. Vztah České republiky a Ruska se stal nejhorším od roku 1968. 

• 24. dubna byl proveden svoz nebezpečného odpadu pro občany zdarma. 
• 25. dubna zemřel ve věku 82 let Ivan Havel, bratr bývalého prezidenta. Byl uznávaným 

vědcem, spoluzakládal v roce 1989 Občanské fórum. 
• 3. května došlo kvůli zlepšující se epidemiologické situaci k dalšímu rozvolnění, otevřela 

se kadeřnictví a ostatní služby péče o tělo a některé aktivity ze sportu a kultury ve vnějších 
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prostorách. Další rozvolňování následovala vždy po týdnech – otevření maloobchodů, 
většiny služeb, postupný nástup dětí do škol, následovalo otevření zahrádek u restaurací, 
zoologických zahrad nejprve venku, venkovních sportovišť. 24. května nastoupili do školy 
žáci a studenti všech typů škol, byla otevřena ubytovací zařízení včetně restaurací pro hosty, 
zoologické zahrady na 50% kapacity, kulturní akce do 1 000 účastníků ve vnějších prostorách 
a do 500 lidí uvnitř. 

• 13. května unikátní rozhledna na Šibeníku obdržela certifikát z Agentury Dobrý den v 
Pelhřimově za český rekord - prvenství v přestavbě větrné elektrárny na rozhlednu. 

• 20. května se u rozhledny (32 m) otevřelo a zahájilo činnost turistické infocentrum. 
 

  
 

• 22. května zemřela ve věku 85 let známá socioložka Jiřina Šiklová. Byla signatářkou Charty 
77 a do konce života prováděla osvětovou činnost. 

• 25. května z důvodu nesrovnalostí v majetkovém přiznání odstoupil z funkce po krátkém 
působení ministr zdravotnictví Petr Arenberger. 26. května prezident na uvolněné místo 
jmenoval staronového ministra Adama Vojtěcha. 

• 28. květnu se při splnění bezpečnostních opatření v místním kostele uskutečnila od 18 do 20 
hodin noc kostelů. Zajímavé byly komentované prohlídky, výstavka fotografií, ukázky 
zvonění, hry na varhany, postup při vynikající květinové výzdobě kostela. 

• 31. května na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu došlo k úplnému rozvolnění 
služeb i ve vnitřních prostorách. Otevřely se restaurace, bazény, diskotéky, kasina, kluby, 
vnitřní sportoviště. Při každém využití služeb je podmínkou očkování, epidemiologický test 
nebo prodělání covidu. Nadále se musí dodržovat bezpečnostní opatření. 

 
 Gavriel Garcia Márquez: Říkej vždy, co cítíš a konej tak, jak myslíš. 

        Anna Marková 
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Rozhledna na Novém Hrádku, která vznikla  
z větrné elektrárny, je v knize rekordů  
  

Nový Hrádek – jedinečnost rozhledny, která stojí na kopci Ši-
beník nad Novým Hrádkem dostala minulý týden oficiální 
punc. Unikátní rozhledna se dostala do České databanky re-
kordů. Pomohl jí k tomu její průkopnický zrod. „První roz-
hlednu z přestavěné větrné elektrárny můžeme registrovat jako nový rekord a 

takto zapsat do České knihy rekordů. Gratulujeme,“ dorazil na zdejší radnici z pelhřimovské 
Agentury Dobrý den certifikát potvrzující vytvoření českého rekordu. 

„Hlásím se k tomu, že to napadlo mě,“ usmívá se starosta Zdeněk Drašnar. Ten už v červenci 
loňského roku, tedy pět měsíců před oficiálním otevřením rozhledny, oslovil Agenturu Dobrý 
den s dotazem, zda by si odvážná myšlenka využití tubusu větrné elektrárny pro účely rozhledny 
nezasloužila zápis mezi rekordy. „Postupovali jsme v souladu s registračním formulářem re-
kordu, kam jsme uvedli údaje o rozhledně, doložili jsme to fotografiemi bývalé větrné elektrárny 
a současné rozhledny a zaplatili jsme jednorázový poplatek za registraci,“ popsal Zdeněk Draš-
nar poměrně lehkou legislativní cestu. „I bez certifikátu by nám toto prvenství nikdo nemohl 
upřít, ale myslíme si, že oficiální zápis do České knihy rekordů zdůrazní, že to tak opravdu je, a 
že žádná jiná taková rozhledna není,“ říká starosta. 

Toho si jsou vědomi i návštěvníci, kteří rozhlednu 
od jejího otevření krátce před loňskými Vánocemi stále 
častěji zařazují na itinerář výletů. „Pokud je slušné po-
časí, tak lidé chodí celkem hodně,“ potvrzuje starosta. 
Vloni o vánočních svátcích byl zájem o rozhlednu tak 
velký, že provozovatelé vážně zvažovali, jestli roz-
hlednu raději neuzavřít. „Opravdu jsme řešili dilema, 
jestli ji kvůli epidemiologickým opatřením neza-
mkneme,“ vzpomíná starosta na turisticky vypjatý pře-
lom roku. Deset parkovacích míst, se kterými projekt u 
rozhledny počítal, kapacitně nestačí, a proto se uvažuje 
o zvýšení počtu parkovacích míst. „Momentálně to je 
úplně na začátku,“ říká starosta, a prozrazuje, že 20. 
května se konečně dočká svého otevření i přilehlé info-
centrum, které vzniklo v budově bývalé trafostanice. 
Aktuálně se pracuje také na výrobě informačního pa-
nelu. I zde nebude chybět informace, že o výjimečnosti 
rozhledny svědčí to, že je zapsána do České knihy re-
kordů. 

Novou dominantou se vrch Šibeník může pyšnit od listopadu 2020. Cesta ke konečnému 
výsledku trvala dlouhých téměř deset let. "Roku 2010 se ČEZ rozhodl, že z lokality odejde a 
chtěl původně všechny čtyři větrníky zbourat," připomíná starosta dlouhou cestu, která vedla ke 
kýženému výsledku. Pod podobou rozhledny je podepsaný projekt Pavla Su-
chého, který s ním zvítězil v roce 2014 v architektonické soutěže O cenu Petra 
Parléře. 

Základem celokovové 47metrové rozhledny je tubus větrníku, ze kterého 
byla odinstalována vrtule a generátor. Kolem tubusu vede točité schodiště. 
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Odměnou za zdolání 183 schodů na plošinu ve výšce 32 metrů nad zemí bude za hezkého po-
časí krásný panoramatický výhled nejen na Nový Hrádek, ale i vrcholky Orlických hor, část 
Polska, nádrž Rozkoš nebo i Kunětickou horu u Pardubic. 

https://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/rozhledna-na-novem-hradku-ktera-vznikla-z-vetrne-
elektrarny-je-v-knize-rekordu-2.html 

Jiří Špreňar 
Náchodský deník 

 

Kolaps na Šibeníku. Hasiči trénovali záchranu 
osoby na vrcholu rozhledny   
  

Nový Hrádek-kolaps návštěvníka na rozhledně 
stojící na vrchu Šibeník nad Novým Hrádkem 
prověřil schopností rychlé pomoci místních 
dobrovolných hasičů a profesionálů z nedaleké 
Dobrušky. Naštěstí nešlo o život, ale jednalo se 

o plánované procvičení taktiky a postupu při záchraně osoby 
v místech, kde jsou omezené manévrovací možnosti. Jak si 
poradí hasiči při snášení osoby s náhlou zdravotní příhodou 
na takovém místě? Pro ilustraci: Rozhledna je z tubusu bý-
valé větrné elektrárny, vyhlídková plošina vytvořená z kovo-
vých roštů je 32 m nad zemí a točité schodiště se zábradlím 
se vine kolem tubusu v celé jeho délce. 
Jednotky nejprve procvičovaly poskytnutí první předlékařské 
pomoci člověku, u kterého došlo k náhlé zástavě oběhu s po-

užitím AED. Po obnovení základních život-
ních funkcí zkoušeli hasiči za využití záchranářského vybavení a jistících pro-
středků možné způsoby transportu pacienta na zem. Cvičnou figurínu snášely 
jednotky dolů po schodišti v celotělové vakuové dlaze. Testovaly také přemís-
tění pacienta zajištěného v transportní vaně na koši automobilového žebříku, 
pomocí kterého byl svezen na zem. 

 
https://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/kolaps-na-sibeniku-hasici-trenovali-zachranu-osoby-na-
vrcholu-rozhledny-20210513.html 

Jiří Špreňar 
Náchodský deník 
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Rozhlasová reportáž Václava Plecháčka z Českého rozhlasu - Ing. Pavel Sobotka vítá první návštěvníky 

 

Turistické informační centrum Nový Hrádek - 
rozhledna na Šibeníku 
 
Dne 20. května 2021 bylo otevřeno nové turistické informační centrum, které je 
vybudované z bývalé trafostanice větrné elektrárny. Doplnilo tak již v prosinci loňského 
roku otevřenou rozhlednu   a turisté si to nemohou vynachválit. Nejen nabídkou 
propagačních a jiných předmětů, ale také tím, že si mohou odskočit na čisté záchody nebo 
se schovat při náhlé bouřce. 
 

Infocentrum je otevřeno každý den od 10 do 17 hodin a návštěvníci zde najdou nejrůznější 
propagační předměty vztahující se k Novému Hrádku a jeho okolí - turistické známky, vizitky, 
nálepky, magnetky, pohledy, mince, ap. Samozřejmostí je množství letáků a brožurek nejen z 
Nového Hrádku, ale i z Náchoda nebo Nového Města nad Metují. 

Občerstvení je zajištěno formou automatů na teplé i studené nápoje a také na cukrovinky. 
Návštěvníci si mohou posedět jak v samotném infocentru, tak na přilehlé terase a plánuje se také 
posezení přímo pod rozhlednou. 

Od otevření infocentra uběhlo jen několik týdnů, ale již nyní lze konstatovat, že nové 
infocentrum velmi přispělo k dobré propagaci Nového Hrádku. O spokojenosti návštěvníků 
nejlépe svědčí záznamy v návštěvní knize: 

"Turisté senioři z České Skalice a Jaroměře děkují za perfektní prohlídku a zázemí." 
"Bylo to tady moc hezké. Parádní íčko! Moc se mi tady líbí, je tu moc krásně." - Žáci SPŠ, 

OŠ a ZŠ N.M.n/M. 
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"Jsme velice překvapeni a potěšeni, jak jednoduše, tak velmi důmyslně je tento projekt 
zpracován z bývalé větrné elektrárny. Je zde velmi příjemné zázemí a obsluha. Jen tak dál Nový 
Hrádku!" - turisté z Rokytnice v OH. 

"Tato rozhledna předčila naše očekávání - SUPER! Rádi se vrátíme - příjemná obsluha v 
infocentru. Jitka a Jirka." 

Ing. Pavel Sobotka 
 

 
První návštěvníci infocentra 

 

       
Nový Hrádek otevřel turistické informační centrum  
u rozhledny vybudované z tubusu větrné elektrárny 
 

Rozhledna na vrchu Šibeník nedaleko Nového Hrádku na Náchodsku se může pochlubit 
zápisem v české knize rekordů. Jde o první podobnou stavbu, která vznikla z větrné elek-
trárny. 
 

Kromě pohledu z vyhlídkové plošiny mohou návštěvníci nově využít i služby turistického in-
focentra. To je s rozhlednou propojené, vzniklo z bývalé trafostanice. Teď  v něm lidé najdou 
třeba i červená křesla ze 70. let minulého století. 

„Dobrý den, vítáme první návštěvníky. Pojďte dál," otevřel dveře vedoucí infocentra Pavel 
Sobotka. „Tady byla původně rozvodna větrné elektrárny a teď tady máme infocentrum."  
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První, co asi návštěvníky udeří do očí, je unikátní nábytek, typově ze sedmdesátých let minu-
lého století. Vypadá sice zastarale, je tady ale po dohodě s architektem. 

„Je to tak naplánované a jedná se o retro nábytek. Ten by měl zdůraznit efekt, že z rozvodny 
se stalo něco nového. Tedy je to renovovaný nábytek podle architektonického záměru." 

Pracovnice infocentra Veronika Lepšová už prodala první propagační předměty a má čas nás 
infocentrem provést. S rozhlednou je propojené venkovní lávkou. Jdeme se tam podívat. Vy-
stoupali jsme po točitých schodech a vidíme rozhlednu, která je od nás vzdálená asi 30 metrů. 
„Touto terasou je infocentrum propojeno s vlastní rozhlednou. A v létě tady budou moci ná-
vštěvníci posedět." 

 

 
Rozhovor s Veronikou Lepšovou 

 
Procházeli jsme kolem prostoru, který vede dolů. Ten je ale dosud zahrazený a nepřístupný. 
„Tam budou probíhat výstavy. Ale můžeme se na ten prostor jít podívat." Vypadá to tu jako v 

krytu. Vidět tu jsou 3 stolky a 12 židlí. „Zatím ale nemáme naplánovaný termín otevření těchto 
prostor pro veřejnost." 

 
To ovšem nic nemění na tom, že návštěvnické centrum v Novém Hrádku na Náchodsku už 

otevřené je. Teď v hlavní turistické sezóně do října každý den od 10:00 do 17:00 hodin. 
 

Václav Plecháček  
Český rozhlas 

 
https://hradec.rozhlas.cz/novy-hradek-otevrel-turisticke-informacni-cen-
trum-u-rozhledny-vybudovane-z-8495952 
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Poznámka redakce: 
Infocentrum má svoje internetové stránky: https://www.novy-hradek.cz/infocentrum/ 
Kromě aktuálních informací (otvírací doba, dohlednost z rozhledny) jsou zde prak-
tické informace pro turisty, odkazy na zajímavosti v okolí, panoramatické fotografie 
– pohledy z rozhledny s popisy atd. 
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Ohlédnutí za druhým kovidovým rokem ve škole 
 
Jako již tradičně rekapitulujeme v tomto čísle Frymburských ozvěn dobíhající školní rok 
v naší základní škole. Loni jsem si na tomto místě přála, abychom nový školní rok zahájili 
pokud možno v normálním režimu. To se nám v rámci možností alespoň ze začátku dařilo. 
1. září nastoupilo do školy 161 žáků v denním režimu a dalších 46 se vzdělává individuálně. 
Celkový počet tedy převyšuje 200 žáků.   
 

Do první třídy nastoupilo 12 prvňáčků a jsme rádi, že je první den mohli doprovodit rodiče. 
V prvních dnech školy jsme uskutečnili “náhradní” zápis, dubnový totiž z důvodu uzavření 
školy neproběhl a o zážitek tak přišli nejen budoucí prvňáčci, ale také žáci 5. třídy, kteří se 
tradičně na zápisu podílejí.  

Ještě v září jsme realizovali adaptační kurz pro 6. třídu na chatě Juráška v Olešnici v Orlic-
kých horách. Tento kurz probíhá již řadu let, protože na 2. stupeň přicházejí noví žáci, většinou 
z okolních malotřídek, a je třeba věnovat pozornost tvorbě nového kolektivu.    

 

        
 

Ještě na začátku října jsme připravili měsíční plán, ale zhoršující se kovidová situace začala 
přinášet omezení v provozu školy. Nejdříve přišel zákaz zpěvu při hodinách hudební výchovy 
a sportovních aktivit při tělocviku, ale již 14. října byla škola uzavřena pro všechny a výuka se 
opět přesunula do kyberprostoru. K částečnému uvolnění došlo od 18. listopadu, kdy se vrátili 
žáci 1. a 2. třídy, na konci listopadu je následovaly zbývající ročníky 1. stupně a 9. ročník. Další 
ročníky 2. stupně fungovaly celý prosinec rotačně. I za této situace jsme se snažili zařazovat 
tradiční akce - návštěvu Mikuláše, vánoční besídky, rodičovské schůzky probíhaly on-line. 
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Změnu bohužel nepřinesl ani nový rok. Do školy mohly pouze 1. a 2. třída, ostatní se nadále 
vzdělávali distančně.  7. třída přišla o lyžařský kurz, ačkoliv právě letošní zima nabízela ideální 
podmínky.  Děti nemohly společně ani oslavit konec prvního pololetí a výpisy dostaly až po 
návratu do školy, prvostupňové v dubnu, druhostupňoví žáci až v květnu.  Koncem února se 
kovidová situace natolik zhoršila, že byly školy opět uzavřeny pro všechny žáky. 
 

    
 

Distanční výuku jsme se proto snažili zpes-
třit dalšími akcemi, i když pouze on-line. 
Proběhla beseda s Policií ČR na téma „Bez-
pečně ve virtuálním světě“. 1. stupeň se „zú-
častnil“ divadelního představení „Malý 
princ“.  Do kyberprostoru se přesunuly i ně-
které soutěže, Klára Machová a Agáta Hla-
váčková se zúčastnily soutěže Bücherwurm 
v předčítání německého textu a ve své kate-
gorii zvítězily, navíc získaly i cenu publika. 

 
 
 
 

 
 

F R Y M B U R S K É  O Z V Ě N Y  –  2 / 2 0 2 1  

14 

 
Od 12. dubna se situace začala zlepšovat a chodby školy opět ožily. Od 17. května se 

mohli konečně vrátit všichni žáci. Ačkoliv se musíme pravidelně testovat a bez roušek to stále 
ještě nejde, jsme rádi, že jsou děti zpět. Běžnou výuku ani sebelepší distanční výuka nenahradí. 

A co nás letos ještě čeká? V červnu máme docela napilno. Do školy chceme pozvat budoucí 
prvňáčky, připravujeme pro ně „náhradní“ zápis, v dubnu jsme je nemohli pustit do školy. Po-
zveme také budoucí šesťáky, aby se seznámili se školou, učiteli i budoucími spolužáky. Rádi 
bychom pokračovali i v řadě projektů, které jsme v době uzavření školy nemohli realizovat. V 
rámci Šablon nás čekají projektové dny zaměřené na finanční gramotnost, rádi bychom dokon-
čili projekt financovaný Královéhradeckým krajem zaměřený na robotiku.  Díky rozvolnění bu-
dou moci žáci vyrazit i na školní výlety a exkurze. Deváťáci nakonec uskuteční v náhradním 
termínu i tradiční outdoorový pobyt.  

  

 
 
 

 
 

Na závěr bych ráda poděkovala všem – žákům, rodičům i učitelům – za to, že se s tímto 
náročným školním rokem dokázali popasovat, a doufám, že příští rok bude ve všech směrech 
lepší. 

Mgr. Lenka Dudášková 
ředitelka školy 
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Výlety seniorů 
 
Protože se příznivé podmínky pro cvičení v sokolovně v dubnu ještě 
nenabízely, rozhodly jsme se se seniorkami pro krátké středeční výlety 
blízko Hrádku. Přidali se k nám partneři a pro velký úspěch i 
nečlenové jednoty. Přibližujeme se autobusem buď do výchozího 
místa, nebo zpět domů.  
 

První byla Permoníkova stezka v Olešnici na rozhlednu. Zdatní se 
vraceli na Hrádek pěšky. Jako druhý výlet jsme absolvovali cestu ze 
Sněžného přes Lužany do Olešnice. Další zdolaná rozhledna byla na 
Sendraži a pěší cesta s nádhernými výhledy přes Mezilesí na Nový Hrádek, další pěkná cesta 
vedla v Olešnici přes Stenku u Polomů po hřebenu k hlavní silnici a potom už v dešti po silnici 
do Olešnice. Pátý výlet se konal kolem hrádouské rozhledny se zastavením v informačním 
centru, pokračováním přes Pasíčka k hranicím s Polskem na Strážnici a Borovou. 

Zatím trasa posledního nejdelšího výletu ze dne 2. 6. 2021 vedla z České Čermné přes 
polskou Březovou do Náchoda se zastavením na kávu a pivo v hotelu Bonato. Vystoupali jsme 
k pevnosti Březinka a druhé pevnosti Lom, dále do osady Polsko a potom už na autobus. 
Výletovalo nás nejméně šest, nejvíce patnáct.  

 

Cestou od České Čermné k polské Březové Kudy dál? Pod Březinkou 
 

U pevnosti Lom Čekání na autobus 
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Nejkratší cesta činila 5 kilometrů, nejdelší 10 kilometrů. Ušli jsme zatím přibližně 40 

kilometrů. Cesty plánujeme tak, aby kdo chce, se mohl odpojit dříve na autobus nebo naopak si 
přidal nějaký kilometr. Někdy nic jiného nezbývá. Zdá se, že se všichni rádi vidíme. Vypovídáme 
se, nadýcháme čerstvého vzduchu a užíváme si výhledy na naši krásnou jarní přírodu. Mnozí 
jsme některá místa procházeli poprvé v životě. Přitom je máme za humny. Pokud nám ty nohy 
trochu slouží, co víc si můžeme přát. 

 
V červnu bychom rádi ještě asi třikrát na pěší výletování vyrazili. 

Lída Martinková 
náčelnice TJ Sokol Nový Hrádek 

foto: Eva Klimešová 
 

Zpráva o činnosti SDH Nový Hrádek 

 
HRÁDOVSKÁ ROZHLEDNA na Šibeníku zažila první taktické cvičení hasičů z Nového 
Hrádku a z HZS Dobruška. 
Cvičení se uskutečnilo 7. 5. 2021 v dopoledních hodinách za velmi nepříznivého počasí, kdy vál 
vítr a několikrát padla mlha. Členové výjezdových družstev si vyzkoušeli záchranu osoby se 
srdeční zástavou z vyhlídkové plošiny rozhledny. Transport zraněné osoby prostřednictvím 
mobilního výsuvného žebříku, pevných nosítek a vakuové dlahy. Za dodržení všech 
bezpečnostních pravidel a v plné výstroji se provádělo oživování a snesení osoby z rozhledny. 
Celé cvičení bylo velitelem z HZS hodnoceno velmi kladně a my jsme se opět přesvědčili, že 
celoroční poctivá příprava má rozhodně něco do sebe. 
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Dny 9., 10., 11. a 12. květen 
– mají v letošním roce hodně 
společného. Totiž každý den 
jsme vyjížděli k lesním 
požárům. Poprvé jsme 
vyjížděli na požár několika 
ohnisek po pálení klestí v 
katastru Mezilesí. Podruhé 
se rozhořel oheň v katastru 
Sněžné – Polom a další den 
opět ve Sněžném, kde 
vzplanul mladý lesní porost 
včetně vzrostlých stromů na 
2,5 ha. a za silného větru. 
Zde byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Hořelo v těžko přístupném lesním terénu a 
hasit se dalo jen v dýchacích přístrojích. Pro kyvadlovou dopravu vody byla zřízena tři čerpací 
stanoviště. Bylo též použito smáčedlo. Zde zasahovali profesionální hasiči z Dobrušky a 
Rychnova n. Kněžnou, dále JSDH Bohdašín, Deštné v O. h., Nový Hrádek, Olešnice v O. h., 
Dobruška, Nové Město n. 
Metují, Slavoňov a také tři 
jednotky z Polska – Duszniki 
Zdrój, Kudowa Zdrój a 
Lewin Klodzki.  
Čtvrtý a v květnu poslední 
požár hrabanky po pálení 
těžby dřeva byl zlikvidován v 
Novém Hrádku. 
Další výjezdy byly na spadlý 
strom přes komunikaci u 
Čížkova mlýna a jedna 
pomoc transportu osoby do 
sanitky ZZS. 
 
 
V současné době máme 22 členů ve výjezdovém družstvu. 
Jsou to Bek David, Bek Jiří, Bek Aleš, Drašnar Josef, Frinta Jakub, Grim Milan, Hloušek Václav, 
Holinka Milan, Klein Petr, Kratochvíl Jan, Lanta Radomír, Mareš Lukáš, Pohl Adam, Pohl Josef, 
Přibyl Libor, Rázl Jaroslav, Suchánek Vladimír, Špreňar Jaroslav, Štěpán Ivo, Štěpán Radim, 
Tulej Pavel a Vanický Tomáš. 
Všichni úspěšně prošli zdravotními prohlídkami a někteří podstoupili testy na nošení dýchací 
techniky. 
 
Rozbíhá se i brigádnická činnost – uspořádali jsme sběr kovového odpadu v našem městysu, 
sečení a úklid hasičského cvičiště, svoz větví a následné spálení a úklid popela a hlavně práce s 
našimi mladými has. družstvy. Po dlouhé době jsme se opět několikrát sešli a natrénovali si 
technické disciplíny na okresní kolo, které proběhlo 29. 5. 2021 na Plhově, kde jsme následně 

Požár ve Sněžném 11.5.2021 

Požár v Bukovci 12. 5. 2021 
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obsadili krásné čtvrté místo. Také jsme oslavili den dětí a naplánovali další činnost, pokud to 
situace dovolí, bude opět víkendové stanování s bohatým programem a trénovat budeme na 
podzimní soutěže. 

 

 
Svoz kovového šrotu 4. 5. 2021 

 

 
Okresní soutěž 29. 5. 2021 

Za SDH Nový Hrádek 
Jarmila Grimová 
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Zpráva starostky T. J. Sokol Nový Hrádek za rok 2020  
Rok 2020 byl ve znamení covidové pandemie. V lednu jsme stihli uspořádat sokolský ples „V 
rytmu flamenca“ a dětský karneval. V únoru přejezd Orlických hor a 2. 3. valnou hromadu.  

12. 3. 2020 vláda ČR uzavřela kromě škol a restaurací i sportoviště. Naše spolková činnost byla 
otevřena opět 11. 5., ale jen za zpřísněných podmínek. Cvičení mohlo probíhat pouze na pev-
ných bodech vzdálených od sebe 2 metry. Roušky byly nutné na toaletách a v šatně. Díky uvol-
nění mohli členové lyžařského oddílu 29. 5. ukončit sezónu opékáním a vyhodnotit svoji činnost. 
Také Jeryn Holý ml.  uspořádal 30. 5. tradiční sportovní soutěž pro dospělé „Fiftýn“.  

V červnu jsme obdrželi od ministerstva zprávu, že nám bude přidělena dotace na vybudování 
venkovního areálu před sokolovnou. Po zvážení celé situace jsme se s výborem rozhodli tuto 
dotaci využít a pustit se do náročného projektu.   

Přes prázdniny naše sokolovna opět sloužila jako zázemí pro příměstský tábor pořádaný místní 
mateřskou školkou. Okolí Nového Hrádku jsme mohli poznávat díky „Keš-trase“. Na výlet jsme 
měli možnost jet s Lídou Martinkovou do Letohradu.  

 

V září oddíly začaly se cvičením. Přespolní běh se konal 26. 9. u kina. Účastnilo se ho 90 zá-
vodníků i přesto, že počasí nám vůbec nepřálo. Příchozí se mohli schovat před zimou a deštěm 
v kinosále a dát si lehké občerstvení, ale pouze v rouškách.  

8. 10. 2020 jsme na náměstí uspořádali pietní akci k uctění památky umučeným sokolům. Pavel 
Sobotka přednesl krásný projev, rozsvítili jsme světla za zemřelé na lodičkách, které vyrobil 
Zdeněk Martínek, a které jsme pouštěli v kašně. V tento den jsme si ještě nedovedli představit, 
že to je na dlouhou dobu poslední akce, kdy jsme se mohli setkat. Dokonce to byla pro nás 
sokoly poslední možnost se vidět s bratrem Vlaďkou Říhou, který zanedlouho nečekaně podlehl 
covidu19.  
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8. 10. 2020 došlo k dalšímu uzavření sokolovny.  Otevření nastalo 3. 12.  ale pouze pro cvičení 
10 osob s rouškami. 18. 12. došlo opět k zákazu sokolské činnosti a trvá do dnešního dne.  

V prosinci se podařilo vybudovat venkovní areál a dokončit stavbu v prostoru za jevištěm. Velké 
díky patří Jerynovi Holému ml. a Milošovi Vondřejcovi, kteří připravovali a kontrolovali stavbu. 
Pavlovi Sobotkovi a Hance Možné, kteří měli na starost projekt po finanční stránce. Děkujeme 
všem sokolům, občanům Nového Hrádku a příznivcům, kteří nám zapůjčili či darovali peníze 
na uskutečnění tohoto projektu. Samozřejmě patří velké poděkování Městysu Nový Hrádek, 
který nás v této činnosti podporoval. 
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Na začátku prosince se také odstěhovala ze sokolského bytu p. Kosinková. V bytě jsme hned 
začali rekonstrukci pro nové nájemníky, manželé Doubkovy, kteří také převezmou starost o so-
kolovnu.  

Naše jednota má k 1. 1. 2021 291 členů, z toho 124 dorostu a žactva a 167 dospělých. Oproti 
loňskému roku máme členskou základnu menší o 3 členy. Jeden člen vystoupil ze Sokola. V 
říjnu nás navždy opustili Vladimír Říha a Přemysl Černý. Věnujme jim tichou vzpomínku.   

Na závěr mojí zprávy bych chtěla poděkovat výboru sokola za jeho celoroční práci, cvičitelům 
za připravenost kdykoli po uvolnění začít vést cvičení a všem členům naší jednoty za to, že se 
nevzdávají a zůstávají s námi v našem tělocvičném spolku. Věřím, že zase bude lépe a budeme 
se moct setkávat a cvičit, tak jako v době před pandemií.   
T. G. Masaryk prohlásil: „Člověk mnoho vydrží, má-li cíl.“ …a my cíl máme a uděláme i vše 
pro to, aby se náš spolkový život obnovil.   

Nový Hrádek 10. 4. 2021 
Veronika Bohadlová,  

starostka T. J. Sokol Nový Hrádek  
 
 
 
 

 
 

F R Y M B U R S K É  O Z V Ě N Y  –  2 / 2 0 2 1  

22 

 
První letošní brigáda na sokolovně 
 
Tradiční jarní brigáda se uskutečnila 20.5.2021 za hojné účasti sokolů všech věkových katego-
rií.  
 

 
Čištění a úprava písku na plážovém hřišti 

 

 
Jeroným Holý a Pavel Bohadlo 

 
Markéta Vaňková a Radka Šrůtková 

 

 
Do práce se zapojili i nejmladší sokolové 

 
Veronika Bohadlová a Liduška Martínková 

 
Markéta Vaňková a Radka Šrůtková 
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Děvčata myla židle, 

 
okna, 

 
dveře (Radka Machová), 

 
podlahu (Lidmila Ježková), 

 
i sportovní náčiní (Šárka Světlíková) 

 
pod laskavým dohledem Veroniky Bohadlové. 

  
A na závěr jsme natáhli síť a poprvé si zahráli plážový tenis. 

Ing. Jiří Hlaváček 
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Rozhovor s Filipem Klepkem, generálním ředite-
lem firem KOVAP a KADEN 
 

 
 
Pane řediteli, firmy KADEN i KOVAP patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v našem 
městysi. Od roku 2019 mají společného majitele. Můžete nám přiblížit současnou situaci 
obou firem?  
Obě společnosti prochází výraznou obchodní transformací. KADEN buduje novou produktovou 
řadu, kde se postupně vracíme k ikonickým modelům a hračkám z osmdesátých a devadesátých 
let, a zároveň pracujeme na vývoji úplně nových modelů pro sběratele. Značka KADEN má 
v České republice velmi dobré jméno a zákazníci slyší jak na prvek retro, tak na nové modely. 
KOVAP tvoří dva provozy. První na Dolech v Novém Hrádku a druhý v Chuchelně u Semil. 
Doly mají svou vlastní obchodní činnost v podobě výroby a dodávek polotovarů a nástrojů do 
různých oblastí lehkého průmyslu, ale je zde také ofsetový potisk plechu pro plechové hračky. 
Ty se pak zpracovávají a montují právě v Chuchelně u Semil. Situace všech společností a pro-
vozů je stabilizovaná.       
 
Od loňského dubna jste ředitelem obou firem – jaké 
máte plány pro nejbližší i vzdálenější budoucnost?  
Máme paralelně rozjeto několik náročných projektů, 
které mají vytvořit zdravé základy pro naplnění potenci-
álu obou společností. Nejprve se snažíme zajistit tech-
nický stav budov tak, aby poskytl zaměstnancům důstojné zázemí pro práci, umožnil nám insta-
lovat nové technologie a rozšířil výrobní kapacity v kontextu plánovaného rozvoje společností. 
Některé změny lze již nyní zaznamenat zvenčí objektů. KADEN bude postupně pořizovat nové 
technologie, které nám umožní vyjít vstříc poptávce po velmi malých sériích speciálních mo-
delů. KOVAP Doly bude zejména modernizovat již existující zastaralé technologie, aby udržel 
konkurenceschopnost a efektivitu v oblasti dodávek polotovarů do průmyslu. KOVAP Chu-
chelna se bude věnovat vývoji nových plechových hraček určených dětem. Všechny tři provozy 
budou v průběhu následujících let výrazně modernizovány. Ruku v ruce s tím běží zajištění 
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procesu zvyšování kvalifikace stávajících a nábor nových zaměstnanců. Zároveň chceme pokra-
čovat v marketingových aktivitách a propagaci za účelem zajištění odbytu na domácím a evrop-
ském trhu, kde mají obě společnosti velký potenciál.      
 
Jak jste se potýkali s covidovou pandemií?  
COVID zasáhl všechny naše provozy. KADEN měl špičku během vánočních svátků roku 2020. 
Nemoc byla diagnostikována téměř všem zaměstnancům, ale díky termínu plánované celozá-
vodní dovolené měla nulový dopad na chod výroby. KOVAP v provozu na Dolech byl zasažen 
až v první polovině března 2021, kde jsme po preventivním testování zjistili několik výskytů a 
provoz jsme z důvodu zajištění bezpečnosti zaměstnanců uzavřeli, nemocní se léčili a zdraví 
zůstali v preventivní karanténě. Po dvou týdnech se všichni vrátili do práce a my pokračovali 
tam, kde jsme skončili. Přes potíže související s nárazovými výpadky odbytu po celou dobu 
trvání vládních opatření jsme ale nemuseli sáhnout k propouštění zaměstnanců, za což jsem 
velmi rád. Dnes se situace na trhu se vrací do normálu, naopak jsme ve fázi náboru nových 
zaměstnanců do obou společností. Pokračujeme v režimu preventivního testování jednou týdně 
a zároveň probíhá postupný proces očkování. Věřím, že je to definitivně za námi a my se ve 
zdraví budeme moci soustředit na výše zmíněné výzvy, které před námi stojí.    
 
Pocházíte z Ostravy – jak se Vám daří skloubit pracovní a soukromý život?  
Téměř všechny přátele mám na Moravě a ve Slezsku, ale svoje koníčky, což je četba, jízda na 
kole a turistika, můžu realizovat kdekoliv, tudíž dramaticky nestrádám. Aktuálně bydlím s rodi-
nou patro nad mou kanceláří. Hranice mezi pracovním a soukromým životem je velmi tenká, ale 
kloubit se nám to zatím daří a jsme spokojení.    
 
Setkal jste se s našimi hračkami už jako kluk?  
Ano setkal, velmi intenzivně si vybavuju zážitky s jeřábem na pískovišti a traktůrek, u něhož 
jsem se snažil pochopit fungování pérového strojku. Pomocí malého šroubováku jsem si odháč-
koval plechovou karoserii až jsem se dostal ke strojku a měl ho na dlani a konečně jsem mohl 
bádat, jak je možné, že se traktor dokáže hýbat a jak funguje ta záhadná zpátečka. Nepřestává 
mě to udivovat dodnes.   
 
Které hračky z vašeho sortimentu jsou nejoblíbenější mezi zákazníky?  
Stálicí jsou samozřejmě traktůrky, beruška na klíček a silný nárůst teď zažívají lanovky. Trak-
tůrků máme nyní přes dvacet variant a v součtu děláme okolo 7,000 kusů za rok, berušek na 
klíček okolo 10,000 ks za rok a lanovky se pohybují na úrovni 4,000 ks za rok. Paradoxem je, 
že za nárůstem prodejů lanovek není žádný z alpských států, ale Velká Británie, kam nyní vy-
vážíme 1,000 kusů za rok, přičemž ještě v roce 2017 jsme tam vyváželi pouhé jednotky lano-
vek.   
 
Jaký vztah máte k našemu kraji, okresu, Novému Hrádku?  
Bydlíme zde necelý rok a do Nového Hrádku jsem vstupoval jako absolutně neznalý místního 
regionu. Musím uznat, že díky tomu, že je tato oblast těžce dostupná, má své romantické kouzlo. 
Aktuálně mám na nočním stolku rozečteného F. L. Věka od Aloise Jiráska, chystáme se navštívit 
pevnost Dobrošov, pro maso jezdíme na farmu kousek od Broumova, takže věřím, že se pomalu 
s krajem začínám nejen seznamovat, ale i ztotožňovat. Minulý týden jsem se byl podívat na 
rozhledně na Šibeníku a tenhle projekt se Novému Hrádku moc povedl a zvedá prestiž celého 
regionu. Další z aspektů, které formují vztah k místu, kde žijete, jsou samozřejmě lidé, se 
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kterými přicházíte do styku. V tomto ohledu jsou Nový Hrádek resp. Kaden a Kovap zcela vý-
jimeční a motivují mě k další práci.    
 
Co byste vzkázal našim čtenářům?  
Ať si užijí léto od srdce, ve zdraví a bez starostí. 
 
Pane řediteli, děkuji vám za rozhovor a přeji mnoho úspěchů. 

Připravil Ing. Jiří Hlaváček 
 

Výstava hraček v náchodském muzeu 
Na letní sezónu připravilo Muzeum Náchodska ve výstavní síni v Tyršově ulici výstavu hraček 
zaměřenou především na produkci náchodského Kovodružstva a jeho nástupnických firem Ko-
vap a Kaden. Přijďte si zavzpomínat na tradiční mechanické a plechové hračky, které měl v 
dětství téměř každý doma! K vidění je produkce dřívější i současná. Výstava je otevřena od 4. 
6. do 22. 8. 2021 každý den kromě pondělí 9-12, 13-17 hod. Během letních prázdnin v červenci 
a srpnu poté denně ve stejném čase. 

 



F R Y M B U R S K É  O Z V Ě N Y  –  2 / 2 0 2 1  

27 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Je nás zase o trochu víc 
  

Nedávno byla zveřejněna oficiální data Českého statistického úřadu o počtu obyvatel ČR k 1. 1. 
2021. Potěšitelné je, že je nás v Novém Hrádku zase o něco víc. Stále platí, že nám mládnou 
muži a stárnou ženy. Rovněž stále platí, že to ve skutečnosti není vůbec poznat. S úplnými údaji 
se můžete seznámit v následujících tabulkách: 
 
Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2020 
Population of municipalities of the Czech Republic, 1 January 2020 

Kód   Code Název obce 
Name of munici-

pality 

Počet obyvatel   Population Průměrný věk  Average age  
okresu obce celkem muži ženy celkem muži ženy  
LAU 1 LAU 2 Total Males Females Total Males Females  

CZ0523 574287 Nový Hrádek 851 421 430 40,3 39,7 40,9  

  
Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2021 
Population of municipalities of the Czech republic, 1 January 2021 

Kód   Code Název obce 
Name of munici-

pality 

Počet obyvatel   Population Průměrný věk  Average age  
okresu obce celkem muži ženy celkem muži ženy  
LAU 1 LAU 2 Total Males Females Total Males Females   

CZ0523 574287 Nový Hrádek 868 429 439 40,4 39,5 41,2  
 

Bc. Zdeněk Drašnar 
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Noc kostelů 
 
Letošní Noc kostelů proběhla 28. května 2021 od 18:00 do 20:00. Přinášíme fotoreportáž z této 
zajímavé a poučné akce: 
 
 

 
P. Mgr. Teodor Pajak MSF zahájil Noc kostelů 

 
Ing. Pavel Sobotka přiblížil sochy svatých v na-

šem kostele 
 

 
Jiří Hlaváček provázel účastníky v půdním pro-

storu 
 

 
A podívat jsme se mohli i do věže na zvony a 

hodiny 

  
Každý si mohl zkusit zvonění na zvony s instruktáží Ing. Pavla Sobotky 
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Pavel Bohadlo připravil výstavu fotografií sa-

králních památek 

 
Olga Langrová a její květinová výzdoba 

  
MUDr. Jiří Hlaváček umožnil zahrát si na varhany i nejmladším účastníkům 

 

 
Nevšední pohled na náměstí ze střešního okna 

Připravil Ing. Jiří Hlaváček 
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I s osmdesátkou za krkem se Jeroným Holý nebojí 
lyží či horského kola   

Nový Hrádek - Jeroným Holý prožil celý ži-
vot na Novém Hrádku, kde jeho láska k ly-
žím dospěla k založení místního lyžařského 
oddílu. „V roce 1964 jsme se jako parta vo-
lejbalistů dohodli, že založíme lyžařský od-
díl. Odjakživa se tu lyžovalo, proč by se ne-

mohlo lyžovat dál? Navázali jsme tak na tradici z dob 
První republiky, kdy se tady na Panské stráni sjíždělo. V 
roce 1938 se tu postavil i skokanský můstek a za protekto-
rátu se tu hodně závodilo, protože byly hory zavřené,“ po-
pisuje J. Holý počátky lyžování na území Nového Hrádku. 
Ze začátku sjížděl svahy, po čase začal využívat zmíněný 
skokanský můstek na Panské stráni a v dorosteneckém 
věku se zúčastnil školení lyžařských trenérů. Jeho prvot-
ním záměrem byl skok na lyžích, ale kvůli nedostatku zá-
jemců se musel přeškolit na sjezdaře. Krátce na to založil 
lyžařský oddíl a začal trénovat a učit jezdit na lyžích de-
sítky dětí. „Po roce jsme se domluvili lidmi z kovodruž-
stva, kde byla výborně vybavená nástrojárna. Ze staré mo-
torky jsme tam vyrobili naviják a na laně jsme tahali lyžaře 
po stráni nahoru,“ popisuje Holý s úsměvem přístroj. 
„Takhle jsme fungovali další tři roky,“ vzpomíná. 
V 70. letech se novohrádečtí závodníci začali účastnit kraj-
ských soutěží v Krkonoších i nedalekých Orlických ho-
rách. „Dokonce tu vzniklo i družstvo dospělých. Ti jezdili 
tzv. divizi, to byli vždy 4 chlapi a 2 ženy, to byl vždy nej-
větší problém, sehnat ty dvě holky,“ se smíchem doplňuje 

Holý. Mezi jeden z největších zá-
vodů, na jehož pořádání se Jero-
ným Holý podílel, byl 6. ročník o 
cenu Frymburku. „Museli jsme 
zrušit kategorii starších žáků a 
přesto startovalo 141 mladších a 
nejmladších žáků!“ 

Jeryn v Bukovci asi 1955 

Jeryn strojník vleku 

Lyžák 2005 
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 „Kolem dětí jsem se točil neustále. Měl jsem takovou zásadu, že se nikdy nestalo, že bych se 
nedostavil na trénink. I když jsem byl nemocný, tak jsem si pokaždé sehnal náhradu. Takhle 
jsem učil děti lyžovat 35 let,“ vzpomíná Holý na své působení coby trenér. I když už překročil 
osmdesátku, tak stále stojí v čele lyžařského oddílu a je zároveň správcem lyžařského areálu v 
Novém Hrádku. "Též pracuji jako organizovaný značkař turistických cest. Nemohl bych tohle 

všechno dělat, kdybych neměl dokonalé zázemí 
v manželce Aleně," váží si podpory rodiny. 
V roce 2017 byl jedním z patnácti nominovaných 
dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží, kteří 
převzali ocenění Zlatá koruna Královéhradec-
kého kraje za významnou a obětavou činnost v 
oblasti práce s dětmi a mládeží a v roce 2019 byl 
Českou obcí sokolskou Praha oceněn stříbrnou 
medaili za obětavou činnost ve prospěch sokol-
ského hnutí. 
Lyžování má stále v krvi i když 

letos na svah moc nemohl. „Dodnes přeskáče obuji, když to jde. Rád lyžuji a 
hodně jezdím na běžkách. Přes léto se hodně věnuji cyklistice,“ dělí se s námi 
J. Holý. „K osmdesátinám mi synové koupili terénní elektrokolo, tak si to uží-
vám. Kluci si to teď koupili taky, takže o víkendech jezdím s nimi a zatím jim 
díky elektromotoru stačím,“ dodává s úsměvem. 

https://nachodsky.denik.cz/lide-odvedle/i-s-osmdesatkou-za-krkem-se-jeronym-holy-neboji-lyzi-
ci-horskeho-kola-20210505.html Jiří Špreňar 

Náchodský deník 
 

 
Cyklistika 2020 
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Cvičení žactva T. J. Sokol Nový 
Hrádek  
  
Cvičení předškolních dětí, mladšího a staršího žactva jsme zahá-
jili od května 2021 venku před sokolnou. Než cvičení začalo, 
děti plnily úkoly z domu, jednalo se o let vlaštovky z rozhledny 
nebo postavení velikonočního sněhuláka o velikonočním čase.   
 
  

 

               
  

 Nyní k cvičení využíváme asfaltový podklad, atletickou dráhu, doskočiště s pískem, víceúče-
lové hřiště. Na asfaltovém podkladě kromě trénování na kolečkových bruslích, pilujeme míčo-
vou techniku, hod do dálky, hry s padákem, honičky. Na atletické dráze zkoušíme sprinty, 
běhy a starty, zdokonalujeme atletickou abecedu a skáčeme do dálky. Na víceúčelovém hřišti 
hrajeme tenis, zkoušíme soft tenis.  
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Hřiště s pískem pro plážové hry a činnosti chystáme vyzkoušet v příštím týdnu.   

Text a foto: Radka Machová, děti plnící úkoly  
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Proslov br. Picky k americkým sokolům v roce 1938 
 
V předešlém čísle Frymburských ozvěn jste se dočetli o výpravě amerických Sokolů, kteří 
ve sletovém roce 1938 v rámci návštěvy Československa navštívili také Nový Hrádek. V ar-
chivu sokolské župy Podkrkonošské – Jiráskovy se nachází pozůstalost po starostovi župy 
J. M. Vlčkovi. Kromě jiného je tam také 11 listů strojopisu o této události.  
 

Text jsme získali od župní vzdělavatelky Pavlíny Špatenkové.  Na straně 2 je popsán průběh 
vzácné návštěvy takto:  

 
A jde to dále na Nový Hrádek, kde u nové sokolovny jeví se nám stejný obraz – celá 

sokolská jednota a množství občanstva. Předstupuje místonáčelník III. Okrsku br. Picka 
a slyšíme pohnutím rozechvělý, přesvědčivý jeho hlas: 

„Dnešní den jistě není všedním dnem v našem pohraničí. Jsme si plně vědomi vý-
znamu Tvé návštěvy, bratře starosto. Je jí nejen symbolisováno živé společenství ame-
rických Čechoslováků s námi zde ve staré vlasti, ale má i praktický význam, neboť se 
přicházíte přesvědčit, jak to tady u nás na hranicích vypadá. Můžeš se přesvědčit 
z vlastního názoru o klidu, který tu panuje, i o tom, že u nás není národnostního šovi-
nismu, národnostního záští proti našim německým spoluobčanům, ale že jsme jen pro-
dchnuti pevnou vůlí bránit se proti útoku zvenčí a ubránit se. Podívej se, přišly Tě uvítat 
i naše děti. Vzpomínám si, že nedávno napsala redaktorka Jesenská do revue „Přítom-
nost“ pojednání o výchově dětí našich německých spoluobčanů a v něm větu tohoto 
smyslu: I když se teď podaří vládě nějaká dohoda s Němci, jež bude mít za následek 
uklidnění národnostního napětí v našem pohraničí, teprve až doroste nynější německá 
mládež, vychovávaná nacistickými doktrínami, pozná svět, co to je národnostní zášť. Já 
jako učitel Tě mohu ujistit, že tyhle děti vychovávané duchem vzatým z odkazu legií, 
duchem masarykovským, duchem opravdové demokracie, budou mít jednou ruce vždy 
hotové k smírnému stisknutí, ale také odhodlané k sevření zbraně budou-li k tomu do-
nuceny. V těchto dětech je naše budoucnost, proto je nutno, aby byly uchráněny před 
nebezpečím války, které je teď tolik hrozivé. Jsme národem malým a máme možnost se 
v případě napadení jen bít. Ale velké státy, a mezi nimi i Tvoje nová vlast, mají možnost 
včas zakřiknout útočníka, v jejich ústech leží možnost veta. A my víme, že Ty nejsi právě 
s posledních, kteří se mohou zasloužit o to, aby toto veto bylo včas vysloveno. A o to Tě 
prosíme. Nazdar!“ 

Odtud jedeme v bezprostřední blízkosti hranic – přes Dobrošov, kde všude naši 
hosté vidí, že dobře jsme připraveni, do sídla župy, do Náchoda. 

 
Pokud vám je jméno br. Picky povědomé, tak se nemýlíte. Opravdu se jedná o novohrádec-

kého učitele Jaromíra Picku, člověka vysokých morálních kvalit, který byl za II. světové války 
v zahraničním odboji. Stal se instruktorem speciálního výcviku našich výsadkářů ve Velké Bri-
tánii. Po válce trénoval vojenské sportovce, mezi nimiž byl i Emil Zátopek.   
 

Jarmila Drašnarová 
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Vlci v honitbě na Hrádku 
 
Je opakovaně zdokladováno, že území České republiky je v posledních letech intenzivně 
osídlováno vlky. Také naše honitba patřící Mysliveckému spolku (MS) Šibeník se stala 
v posledním roce součástí jejich pobytových a loveckých aktivit.  
 

První změny, časově spadající do období jara a léta 2020, byly pozorovány na chování srnčí 
zvěře. Ta začala v určitých obdobích zcela měnit své obvyklé chování, již v té době jsme uva-
žovali o vlivu vlků, i když důkazy chyběly. Teprve s nástupem podzimu a hlavně zimy, zvláště 
pokud napadl sníh, jsme postupně získávali více a více poznatků souvisejících s přítomností vlků 
v honitbě. Ti ji krátce navštěvovali, vždy ve dvojici, několikrát za zimu s odstupem několika 
týdnů. Tyto zkušenosti se týkají především oblasti Černého lesa a Brodku. Až na konci roku 
2020 se ale podařilo získat jednoznačný důkaz, kterým je fotografický záznam jednoho z vlků 
na fotopasti.  

Další významnou změnou v honitbě 
bylo chování divokých prasat a jelení 
zvěře. Ta, na rozdíl od předchozích let, 
naši honitbu navštěvovala zcela nepravi-
delně a opět jen na velmi krátkou dobu jed-
noho až dvou dnů. Vysvětlení lze opět hle-
dat v působení vlků a to nejen v naší ale i 
sousedních honitbách, k nám se zvěř do-
stávala zřejmě až jako důsledek aktivity 
vlků v české i polské oblasti, kde pobývají. 
V předjaří a na počátku jara jsme pak bě-
hem 6 týdnů nalezli celkem 4 kusy srnčí 
zvěře stržené a typicky načaté vlky, 
k těmto nálezům byla vyhotovena i fotodo-
kumentace. U dalších nalezených padlých kusů nebylo možné, vzhledem k časovému odstupu, 
jednoznačně určit příčinu jejich úhynu.  

Vlci se stávají přirozenou sou-
částí naší fauny a jako chráněný ži-
vočich si zaslouží náš respekt. Na 
straně druhé je ale třeba mít přehled 
o dopadech působení vlků na popu-
lace ostatních živočišných druhů 
v honitbě, případně i hospodářských 
zvířat. Budeme v MS proto rádi, po-
kud se kdokoli setká s projevy jejich 
přítomnosti v oblasti Nového 
Hrádku, tak aby kontaktoval členy 
našeho MS. 

Jiří Lamka 
člen MS 

                            Nález srny stržené vlky 
 

 

Vlk na záznamu z fotopasti 
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Společenská kronika 
  

duben - červen 2021 
 
 
Naši nejstarší občané oslavili narozeniny: 
 

Mach Josef 83 let 
Suchánek Lubomír 77 let 
Dušánková Miroslava 79 let 
Hánl Bohuslav 86 let 
Michlová Irena 70 let 
Lokajová Františka 80 let  
Vondřejc Josef 76 let 
Červená Helena 88 let 
Dušánek Zbyněk 84 let 
Holý Jeroným 83 let 
Kotyšková Olga 75 let 
Nováček Jiří 71 let 
Lemfeldová Věra 74 let 
Přibyl Zdeněk 71 let 
Jelenová Jana 72 let 

 

Drašnar Josef 71 let 
Suchánková Miloslava 76 let 
Černá Jana 70 let 
Marková Anna 82 let 
Langová Alena 71 let 
Bohadlo Pavel 75 let 
Červinková Libuše 73 let 
Vondřejcová Miloslava 75 let 
Sychrovská Miloslava 90 let 
Grimová Marie 82 let 
Grim Milan 72 let 
Štěpánová Vlasta 74 let 
Vančurová Jana 78 let 
Klimeš Zdeněk  74 let 
Pohl Josef 87 let 

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

Zlatá svatba:   
 

Josef a Jarmila Přibylovi 29. 4. 1971 
 

Diamantová svatba:   

Josef a Marie Šotolovi 29. 4. 1961 

 
Manželům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody. 

 

 

Nový občánek:  

Michaela Kozlová 
Rosie Tomešová 

 
Šťastným rodičům blahopřejeme. 
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Zemřeli: 

Emília Suchánková 
Ing. Rudolf Dušánek 

 
Vzpomínáme... 
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FRYMBURSKÉ OZVĚNY 
čtvrtletní zpravodaj Městyse Nový Hrádek, Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek, IČ: 00272884, 

zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury ČR 
pod evidenčním číslem MK ČR E 10519 

 
• Z příspěvků sestavili Ing. Jiří Hlaváček a Mgr. Hana Hlaváčková  

• Stálí dopisovatelé: Anna Marková, Bc. Zdeněk Drašnar, Bc. Jarmila Drašnarová, Ing. Pavel 
Sobotka, Jarmila Grimová, Jiří Hlaváček (st.), Lidmila Martinková, Ing. Jeronym Holý, Pavel 
Bohadlo, Zlatko Hála, Josef a Hana Hánlovi 

• Stálí fotografové: Petr Lemfeld, Ing. Jiří Hlaváček, Zlatko Hála, Jarmila Grimová 

• Obálka: Rozhledna na Šibeníku, foto Zdeněk Drašnar 

• Tisk: Jana Wolfová, Vrchoviny, náklad: 350 výtisků. Číslo vyšlo 21. 6. 2021 

• Příští číslo vyjde pravděpodobně v září 2021 

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

• Příští uzávěrka bude 5. 9. 2021 – později dodané příspěvky nebudou zveřejněny. Redakce 
si vyhrazuje právo na krácení, případně neuveřejnění příspěvku. Obsah nemusí vyjadřovat 
postoj redakce. 
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ČERVENEC  2021 
 

SOBOTA 3. 7. v 18 HODIN    Léto patří rebelům 
Film Léto patří rebelům vypráví příběh pohodového jedenáctiletého kluka Jonáše. Jízdy v do-
dávce s dědečkem, sjíždění průzračných horských řek, dobrodružství, zábava. Asi tak by chtěl 
prožít letní prázdniny. Jonášova rodina se ale po smrti tatínka odcizila a jeho matka Beata se 
rozhodla, že místo aby strávil léto na Slovensku s dědou Bernardem, jako to dělali s tátou, poje-
dou k tetě vychutnat si zdravé přímořské podnebí. To se Jonášovi vůbec nezamlouvá. Zabalí si 
svoje saky paky a naplánuje dokonalý a zpočátku skvěle utajený útěk za svým milovaným dě-
dečkem. Po setkání s ním však velmi rychle pochopí, že smrtí táty se změnil i děda a že tenhle 
starý železničář v penzi teď neprožívá zrovna nejlepší období. Jonáše to ale neodradí, neztrácí 
naději a rozhodne se dát věci do pořádku. Brzy se k němu přidává nová kamarádka Alex, se 
kterou provedou řadu lumpáren, občas i na hranici zákona. A jéje! Následky na sebe nenechají 
dlouho čekat, mají v patách policii a také se musí vyrovnat s prvním podnikatelským neúspě-
chem. Zdá se, že už nic nebude tak jako dřív, ale záhy se ukáže, že přes všechny útrapy může 
být všechno ještě lepší. 
 

VSTUPNÉ 60,- Kč          Film pro rodiče i jejich děti (-:   

 

SOBOTA  10. 7. v 19 HODIN ŠARLATÁN 
Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí 
dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého 
se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských 
vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez 
odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a 
pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti 
jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou 
před sebou samým. 

 
VSTUPNÉ 80,- Kč         DO 12 LET NEVHODNÝ 
 

SOBOTA 24. 7. v 19 HODIN  Bábovky 
Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží navěky změnit život. Všichni jsme 
totiž propojeni. Vztahy, prací, náhodami, nenávistí nebo láskou. Všichni jsme součástí té nejslo-
žitější sítě, která je utkána z emocí, mezi nimiž nechybí humor, ironie, bolest, napětí a pochopi-
telně i láska a vášeň. Bábovky mapují současné partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a 
trefné situace z každodenního života, které zná každý z nás.  
 

VSTUPNÉ 80,- Kč         DO 12 LET NEVHODNÝ 
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