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I v letošním roce městys Nový Hrádek vydal týdenní stolní kalendář na rok 2022.
Opět v něm najdete hezké fotografie nejen Nového Hrádku, ale i jeho okolí.
Kalendář, který může být nejen vhodným vánočním dárkem,
je možné zakoupit ve všech novohrádeckých prodejnách a na úřadu městyse.
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Rozhledna na Šibeníku rozšiřuje sbírku cen
Rekonverze tubusu větrné elektrárny s transformovnou na rozhlednu s turistickým infocentrem na vrchu Šibeník u Nového Hrádku, která je součástí Česko-polské hřebenovky,
sbírá jedno ocenění za druhým. Již dříve vytvořila český rekord a získala třetí místo v anketě Rozhledna roku.

Komunální projekt roku 2021
V Českém muzeu hudby na pražské Malé Straně
byly v úterý 21. září oznámeny výsledky soutěže Komunální projekt roku 2021. V letošním už
sedmém ročníku soutěže se sešlo 51 projektů obcí a
měst, které se ucházely o vítězství v některé ze
sedmi soutěžních kategorií. Z těchto sedmi dílčích
vítězů byl pak vybrán celkový vítěz soutěže. Udělena byla také Zvláštní cena hodnotitelské komise
soutěže a letos poprvé rovněž Cena ministryně pro
místní rozvoj, která putovala k nám na Nový
Hrádek. Cílem soutěže je zviditelnění a ocenění
představitelů a pracovníků místních samospráv a
jimi realizovaných inspirativních a občansky přínosných projektů uskutečněných územními samosprávami – obcemi, městysy, městy, statutárními městy, městskými částmi a městskými obvody
(dále jen „obce a města“).
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Stavba roku 2021
Dne 18. 10. 2021 se uskutečnilo také slavnostní
předávání cen Stavba roku 2021. Hlavním organizátorem soutěže je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže spolu s Ministerstvem průmyslu a
obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví. Mezi devadesáti
přihlášenými se naše Rozhledna na Šibeníku neztratila a získala Cenu partnera Skupiny
ČEZ za originální a mimořádně pečlivý přístup k novému způsobu využití části původního prototypu větrné farmy z roku 1995.
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estetické a technické kvality, ale především v souvislostech jejich vzniku, vztahu k okolí a společenského přínosu. Hlavním účelem přehlídky je pokrytí co nejširšího spektra prací. Z tohoto
důvodu nejsou díla hodnocena v rámci jednotlivých kategorií, ale uděluje se jedna hlavní cena.
Přihlášená díla posuzuje mezinárodní sedmičlenná porota. Ta letos vybírala z celkem 170 projektů dokončených během posledních pěti let. Do finále se probojovalo 30 architektonických
prací, z nichž porota určila jako vítěze rekonstrukci renesančního paláce hradu Helfštýn na Olomoucku.

Česká cena za architekturu 2021
Náš projekt se může pyšnit i ziskem ceny Ministerstva pro místní rozvoj udělené v rámci České ceny za architekturu 2021 za prosazování kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží. Výsledky nejprestižnější architektonické soutěže vyhlásila Česká komora architektů v pondělí 8. listopadu během slavnostního večera v pražském Foru Karlín.
„Architektonická soutěž tu byla užita v neobvyklém, ale velmi vhodném případě, kdy jedním z důležitých požadavků byly vedle nalezení celkové
koncepce řešení i náklady na stavbu. Oceněná rozhledna je tak ukázkovým příkladem, že užití
architektonické soutěže může mít pozitivní vliv na ekonomickou stránku záměru. Dílo dosahuje
výsledného efektu jednoduchými
prostředky,“ odůvodnili mimo
jiné své rozhodnutí porotci a
upozornili také na posilování
přeshraničních vazeb tohoto projektu.
Česká cena za architekturu je
soutěžní přehlídka, jejímž vyhlašovatelem je Česká komora architektů. Záměrem soutěže je
propagace kvalitních výsledků
práce etablovaných i začínajících architektů směrem k veřejnosti, a to nejen z hlediska jejich
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Stavba roku 2021 Královéhradeckého kraje
Soutěž Stavba roku Královéhradeckého kraje vyhlašuje Královéhradecký kraj ve spolupráci s
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR Hradec Králové.
Nejvíce porotce zaujala proměna bývalého rychnovského kina v moderní knihovnu, kteří jí 15.
listopadu na slavnostním vyhlášení výsledků udělili titul Stavba roku 2021 Královéhradeckého
kraje.
Čestné uznání získal restaurant Lemur a Safari pivovar ve Dvoře Králové nad Labem, sportovní
park U Svatých v Holohlavech, rekonverze tubusu větrné elektrárny v Novém Hrádku na rozhlednu s infocentrem a přístavba biskupského gymnázia v Hradci Králové. Zvláštní cenu poroty obdržela rekonstrukce kaple svatého Josefa ve Slavětíně na Trutnovsku. Celkem letos o titul Stavba roku
Královéhradeckého kraje usilovalo 16
staveb.
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Krátce...
•

Ocenění Euroregionu Glacensis

Euroregion Glacensis je nadnárodní dobrovolné zájmové sdružení měst a obcí a dalších právnických osob na území
okresů Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové,
Trutnov, Jičín, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Pardubice
a Šumperk na české straně a powiaty kłodzki, ząbkowiski,
wałbrzyski, strzeliński, świdnicki, dzierżoniowski a město
Wałbrzych na polské straně. Jeho hlavním úkolem je podpora
česko-polské přeshraniční spolupráce a rozvoje příhraničního
území, která jsou spjata úzkými geografickými a historicko-politickými vazbami.
Rok 2021 je pro Euroregion Glacensis ve znamení oslav k 25.
výročí svého založení, v rámci kterých byla ve dnech 7. – 8. října
2021 uspořádána výroční konference v Hotelu St.George ve
městě Kudowa-Zdrój. Tato konference se stala místem vyhodnocení dosavadní úspěšné existence Euroregionu Glacensis.
O důležitosti euroregionu svědčí fakt, že na konferenci zavítaly
významné osobnosti jako zástupci ministerstev, poslanci nebo hejtman Královéhradeckého kraje
Martin Červíček. V rámci konference Euroregion Glacensis předal ocenění vybraným institucím a osobám za aktivní přístup k přeshraniční spolupráci pro rozvoj euroregionu. Potěšitelné je, že jedno z těchto ocenění získal i nás městys.
Bc. Zdeněk Drašnar
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4. září se na hasičském
cvičišti uskutečnil 17. ročník
soutěže Náchodské hasičské
ligy 2021 O pohár starosty
městyse. Družstvo mužů
Nového Hrádku obsadilo 2.
místo. Hasiči opět připravili
chutné občerstvení – pečené
sele, langoše, domácí buchty
aj.


• 18. září byl proveden svoz nebezpečných odpadů pro
občany městyse zdarma.
• 18. září uskutečnila T. J. Sokol v roce 2021 již druhý
jednodenní výlet na Kunětickou horu a do Muzea perníku v
Pardubicích.
• 25. září T. J. Sokol uspořádala přebor Sokolské župy
Podkrkonošské – Jiráskovy v přespolním běhu různých
délek tratí podle věku účastníků. Běželo 91 sportovců. Závod
zakončil HOBY běh pro kohokoliv bez měření času. 
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1. října potěšila posluchače svým vystoupením v kině folková skupina Marien a Víťa
Troníček z Pardubic. Její koncertní energie a doslova rodinný humor je dobře přijímán
širokým okruhem posluchačů.

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

1. října se Jiří Suchý v neuvěřitelné životní i pracovní kondici dožil 90 let. Jeho vystoupení
jsou vždy profesionální, optimistická a noblesní.
3. října zemřela ve věku 91 let herečka Národního divadla Blanka Bohdanová. Oblíbená
nositelka ceny Thálie a 2 cen za dabing sehrála v průběhu 50 let 80 rolí.
3. října hasiči uspořádali Drakiádu s posezením u domácích pouťových koláčů. Draků bylo
asi 40 a ve větrném počasí se velmi pěkně představili.
8. a 9. října se konaly Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. O
volby byl zájem, celostátní účast byla 65,5 %. Těsně vyhrála koalice SPOLU (ODS, KDUČSL, TOP 09) 27,65 %, druhé ANO 27,17 %, třetí byla koalice PirStar (Piráti a Starostové)
15,49 %. Hnutí ANO Andreje Babiše bylo poraženo. Ve stoleté historii se do parlamentu
poprvé nedostala KSČM. Mimo zůstala i další levicová strana ČSSD. V našem městysi se
zúčastnilo voleb 79,13 % voličů. Pořadí na prvních 3 místech bylo SPOLU 29,94 %, ANO
20,74 % a PirStar 18,98 %.
V povolebním období se rozvinuly diskuze o zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana.
Později byl několik týdnů hospitalizován ve střešovické nemocnici a jeho stav byl vážný.
10. října vystoupil v kostele sv.
Petra a Pavla v rámci OrlickoKladského varhanního festivalu
varhanní virtuos Vladimír Jelínek.
Zazněly mj. skladby Bedřicha
Smetany, P. I. Čajkovského i inspirativní pohledy interpreta z novohrádecké rozhledny. 
V říjnu obdržel starosta Bc. Zdeněk
Drašnar pro městys Nový Hrádek v
soutěži Komunální projekt roku
od ministryně pro místní rozvoj
Kláry Dostálové zvláštní cenu
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hodnotitelské komise za rekonstrukci tubusu větrné
elektrárny na rozhlednu s informačním centrem na
Šibeníku. 
22. října proběhla v informačním centru vernisáž
prodejní výstavy maleb Petry Schwarzerové Květiny.
Výstava potrvá do 15. ledna 2022.
10. listopadu zemřel ve věku 69 let legendární slovenskočesko-britský zpěvák-džentlmen Miroslav Žbirka.
Všeobecně byl nazývaný Miro nebo Mekky. Jeho
písničky i inteligentní vyprávění nás provázejí řadu let a
jsou velmi oblíbené. V roce 1982 obdržel cenu Zlatý
slavík.
25. listopadu s platností od půlnoci vyhlásila vláda na 30
dní nouzový stav. Důvodem bylo velké zesílení
pandemie covidu.
28. listopadu za přísných bezpečnostních opatření z
důvodu onemocnění covidem prezident republiky
jmenoval v Lánech novým premiérem prof. Petra
Fialu. Česká republika tak má přechodně 2 premiéry.
28. listopadu na zahájení adventu proběhlo na náměstí společné rozsvícení vánočního
stromu. Sešlo se opět velké množství lidí místních i přespolních. Děti z mateřské a základní
školy pěkně zazpívaly vánoční koledy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demokritos: Malá dobrodiní v pravou chvíli mohou být těmi největšími.
Přeji vám pěkné Vánoce v kruhu svých nejbližších a do roku 2022 pevnou naději, že bude
zase dobře.
Anna Marková
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Zvonička na Rzech opravena

Níže si můžete přečíst zajímavé informace, které
v souvislosti se zvoničkou byly zaznamenány
v místních kronikách.

V roce 2016 přišel na úřad jeden ze synů zesnulé paní Emilie Ruferové, rodačky ze Rzů,
která dlouhé roky žila v Trutnově, ale nikdy na svoje rodiště nezapomněla. Její synové,
kteří o její vroucí lásce k Novému Hrádku věděli, se rozhodli, že z její pozůstalosti našemu
městysi věnují částku několika desetitisíců korun. Bylo domluveno, že tyto peníze budou
použity k opravě zvoničky na Rzech.

Slavnostní svěcení opravené zvoničky (1995)

Vzhledem k tomu, že jsme dlouho nemohli sehnat nikoho, kdo by rekonstrukci provedl, s pracemi bylo započato až v roce 2020 a trvaly až do letošního roku, kdy
byly v podzimních měsících dokončeny. Celkové náklady na opravu činily 123 000,- Kč, z toho dar
64 000,- Kč a zbývající část byla hrazena z prostředků
městyse Nový Hrádek. Veškeré zednické práce včetně
vydláždění prostranství před zvoničkou provedl pan
Petr Novák z Pohoří, římsu oplechoval pan Václav Netík z Dobrušky a obraz Madony s Ježíškem v náručí obnovila slečna Veronika Stodůlková z Pohoří. Všechny
práce byly provedeny odborně a v nejvyšší kvalitě, za
což patří poděkování všem zúčastněným. Opětovné poděkování patří synům paní Ruferové, jejichž dar pomohl, k radosti nás všech, zvoničku opravit. Stalo se
tak symbolicky v roce, ve kterém si připomínáme 100
let od jejího vysvěcení.
Zvonička před opravou (2016)
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Opravená zvonička (2021)

Kronika kraje Podorlicka 1901–1928 (zapsal
Antonín Boš)
Občané ze Rzů si postavili zvonici na pozemku
Antonína Remeše proti č. p. 3 ve Rzech u obecní
cesty. Práci na zvonici dělali zdarma, zednickou
práci vykonal František Póla, zedník z Křovic,
truhlářskou Jan Novotný, truhlář z Nového
Hrádku. Řemeslnické práce se zaplatily a potřebný
materiál koupil ze sbírek, které mezi sebou občané
ze Rzů uspořádali. Zvonek, který váží 40 kg a stál
3200,- Kč, daroval Josef Čížek, mlynář ze Rzů č.
p. 2. Na zvonu je nápis: „Svatý Josefe, oroduj za
nás.“ Otakar Winter Broumov. Věnováno pro
obec Rzy od Jos. Čížka, mlynáře ve Rzech. Zvoníkem ustanoven Antonín Remeš za plat 100,- Kč
ročně. 19. června 1921 zvon posvětil farář Josef
Svatoň (nejde o překlep – kněz tohoto jména byl
od 1. 4. 1921 do 31. 10. 1921 administrátorem farnosti Nový Hrádek) za veliké účasti lidu z celého
okolí. Bylo kázání, dojemné, neboť tento kněz byl
dobrým kazatelem. Na toto dílo přispěli též peněžitými obnosy i evangelíci v obci, obzvlášť tu věc
podporoval evangelík Emanuel Hamerský ze Rzů
č. p. 13. Kněz ve svém proslovu tu práci „také ji-

ných křesťanů“ ocenil.
5. července 1921 zemřel po delší nemoci Josef Čížek, mlynář na odpočinku ve Rzech č. p. 2 ve
stáří 77 let. Přáním starého Čížka bylo, aby ještě před svou smrtí slyšel na darovaném zvonku
obci zvonit na nové zvonici ve Rzech. Přání se mu vyplnilo, ale mnohokráte se nepotěšil hlasem
zvonu.
Pamětní kniha Nového Hrádku 1986–1995 (zapsala Anna Marková)
12. srpna 1995, za krásného sobotního odpoledne, při účasti asi 200 občanů, věřících, nevěřících, chatařů a chalupářů začalo úvodní písní „K nebesům dnes zaleť písní“ slavnostní svěcení
nově opravené zvoničky u Remešů na Rzech. Zvonička byla opravena na základě rozhodnutí
obecního zastupitelstva, které bylo iniciováno občany z Dlouhých Rzů. Finančně byla oprava
zajištěna sponzorskými dary a provedena stavební firmou Zilvar z Nového Města n. Met. Program slavnostního odpoledne byl následující: úvodní píseň, projev starosty obce Josefa Svatoně, vlastní obřad svěcení zvoničky, píseň ke mši svaté, mše svatá, sousedské posezení (zorganizoval Jiří Klamta). Světící obřad provedl administrátor novohrádecké římskokatolické farnosti Jan Czarny.
Bc. Zdeněk Drašnar
12

FRYMBURSKÉ OZVĚNY – 4/2021

FRYMBURSKÉ OZVĚNY – 4/2021

Práce žáků ZŠ - 7. ročník, výtvarná výchova

Anděla Štěpánová

Anežka Vaněčková

Lidmila Martinková a Lidmila Bohadlová

Výlet na Kunětickou horu a do Pardubic 18. září 2021
Nikol Knoulichová

Tereza Čtvrtečková

Holky, jste šikulky a baví mě to s vámi.
Věrka Voltrová
učitelka
Sandra Machová
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S Cestovní kanceláří
Jana Hudková jsme se
vypravili pod dohledem
průvodce Leoše Poláška
na plánovaný výlet na
Pardubicko. Zúčastnilo se
26 výletníků z různých
míst, hlavně ale z Olešnice
a sokolové z Nového
Hrádku.
Z
našich
rozhleden a kopců náš
pohled vždy směřuje a
hledá, kdepak asi je
Kunětická hora? Většinou
jsme horu navštívili ještě
se školním výletem, někdo
se po ní prošel v tento
14

FRYMBURSKÉ OZVĚNY – 4/2021
zářijový den poprvé. Letos se plán cesty vydařil, celý výlet nás doprovázelo hezké počasí, jen
překvapil trochu chladný vítr hlavně v cíli naší cesty na hradě. Při výstupu na horu nás sledovaly
kozy, které opásají těžko udržované prostory. Přivítal nás a provedl dosud opravenou jen vstupní
částí hradu průvodce oddaný své práci. Interiér je vybaven dřevěným nábytkem, stropy,
schodiště podle projektu Dušana Jurkoviče. Nejčerstvější stavební úpravy historických částí ladí
s kombinací dřeva, skla a kovu. Z ochozu navštívené věže se otevíraly výhledy na Železné hory,
Orlické hory a v náznacích i na Krkonoše.
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18. ročník přeboru sokolské župy
Podkrkonošské-Jiráskovy v přespolním běhu
V sobotu dne 25. září 2021 uspořádal T. J. Sokol Nový Hrádek
již tradiční přebor sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy
v přespolním běhu. Závod se konal v Novém Hrádku na polních cestách a loukách v okolí místního kina a velká část byla
vedena po horním úseku lyžařské sjezdovky.
Oproti dvěma předchozím ročníkům, kdy lilo jako z konve, bylo počasí pro běhání téměř
ideální. I přes různá covidová omezení, která bylo nutno striktně dodržovat, se na startu prezentovalo 91 závodníků z 8 sokolských jednot. Nejvíc borců a borkyň přijelo již tradičně ze Sokola
Dvůr Králové nad Labem a dále se zúčastnili závodníci z domácí jednoty Nový Hrádek, Úpice,
Náchoda, Jaroměře, Hronova, Borové a České Skalice.

Perníková chaloupka

Po obědě v restauraci Stodola jsme mířili do Pardubic kolem bývalé lovecké chaty. Původně
neplánovaná návštěva areálu Království perníku nás vysílila. Ale nelitovali jsme. Pohádková
průvodkyně nás provedla neobvyklou pohádkou „O perníkové chaloupce“ s prohlídkou
mistrovských perníků, návštěvou perníkářské dílny ježibaby, která nám předvedla (vlastně
předvedl ježidědek) uvězněná strašidelná košťata ve skříni, zhlédli jsme také peklo i ráj. Pěšinou
vedle „koz naší princezny“ jsme procházeli vesnicí Ráby do Pardubic podle ramene toku Labe.
Kunětickou horu s hradem jako na dlani jsme obdivovali i zpětným pohledem. Na Pernštejnském
náměstí jsme organizmus posilnili kávou. V blízkosti parubického divadla na nás už čekal
autobus s několika výletníky, kteří pěší trasu vynechali.
Cestu jsme všichni zvládli a můžeme se těšit výhledy z našich kopců například ke Kunětické
hoře.
Martinková Lidmila
náčelnice T. J. Sokol

Díky velmi dobré spolupráci s městysem Nový Hrádek, který posekl závodní tratě a zapůjčil
místní kino, měli závodníci i pořadatelé skvělé zázemí. A ne dosti na tom – kdo zrovna neběhal,
mohl se podívat na pohádky, které na plátno pouštěl místní promítač pan Řehák. Městysu Nový
Hrádek i panu Řehákovi patří za jejich pomoc velké poděkování.
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Příprava Strategického plánu městyse 2022-2027

Závodilo se ve 12 kategoriích od předškoláků až po dospělé na velmi dobře připravených
tratích. Svou dominanci potvrdili nejpočetněji zastoupení sokolové ze Dvora Králové nad Labem, kteří hned devětkrát stáli na nejvyšším stupni. Dvakrát pak zvítězili závodníci z Jaroměře
a jedno vítězství brali sokolové z Náchoda. Díky optimálním podmínkám se podařilo v sedmi
kategoriích pokořit traťové rekordy.
Na závěr závodů se uskutečnil hobby běh na trati 700 metrů. Zúčastnilo se ho přes dvacet
běžců a běžkyň, kteří se chtěli proběhnout jen tak pro radost.

Současný Strategický plán byl vypracován na období 2016–2021. Toto období právě končí, a
proto je třeba provést jeho aktualizaci, protože priority občanů se za těch 5 let mohly změnit.
Začátkem příštího roku dojde k distribuci dotazníků, které budou sloužit pro zjištění názorů nejen občanů, ale také neziskového sektoru, příspěvkových organizací a podnikatelů. Strategický
plán městyse Nový Hrádek na roky 2022-2027, který připravujeme ve spolupráci s firmou Východočeská rozvojová s.r.o. z Nového Města nad Metují, bude sloužit jako podklad pro další
rozvoj naší obce a je i podmínkou pro získání dotací na vybrané aktivity. V dotaznících budou
obsaženy otázky směřující k přítomnosti i budoucnosti našeho městyse a respondenti v nich mohou vyjádřit své představy a nápady na další rozvoj Nového Hrádku tak, aby se nám zde dobře
a spokojeně žilo.
Je to již pět let, kdy jsme vyplňovali dotazníky podobné. Na jejich základě vedení městyse zvolilo své priority a zaměřilo se na plnění konkrétních opatření, které vedly k naplnění daných cílů,
např. rozšíření kapacity MŠ, vybudování odborných učeben v ZŠ, vznik nových naučných stezek, rekonverze tubusu větrné elektrárny a další. Z nových dotazníků by měly vyplynout priority
a cíle na příštích pět let.
Jednoduše řečeno, strategický plán by nám měl podat odpovědi na následující otázky: Co na
Novém Hrádku chceme změnit? Kdy to budeme realizovat? Kde na to seženeme peníze?
Výsledky dotazníkového šetření budou uveřejněny na webu a úřední desce městyse, eventuálně dalšími způsoby.
Bc. Zdeněk Drašnar

Opět začíná zima

Po skončení závodu zářila z očí spokojenost nejen vítězům, ale všem zúčastněným. A nejvíce
organizátorům v čele s hlavním pořadatelem Jerynem Holým starším, neboť všechno klapalo,
jak mělo, a nikomu se nic nestalo.
br. Ing. Pavel Sobotka
náčelník T.J. Sokol Nový Hrádek
ředitel závodu
17

První sníh už napadl a na mnoha místech způsobil problémy v dopravě. Proto žádáme řidiče,
aby v době sněžení neparkovali auta na ulicích a umožnili tak jejich údržbu. Pokud je ulice plná
stojících aut, není možné zajistit prohrnutí po celé šířce, v některých případech navíc hrozí při
úzkém průjezdu poškrábání laku nebo ulomení zrcátka. Při letošním prvním sněhu byly největší
problémy na ulicích Antonína Kopeckého, Hradní, U Stadionu, Klainova, Na Farách a Pod Šibeníkem.
Děkujeme řidičům za pochopení a respektování podmínek zimní údržby.
Úřad městyse
18
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Vernisáž obrazů v infocentru u rozhledny
V pátek 22. října 2021 proběhla v Turistickém informačním centru u rozhledny Šibeník vernisáž
prodejní výstavy maleb malířky Petry Schwarzerové s názvem Květiny. Dalo se tušit, že se historicky první výstava v infocentru vydaří, ale jen ten, kdo tam byl, potvrdí, že západ slunce byl
toho dne nadmíru intenzivní, frgále od moravské babičky malířky vynikající, medovina s etiketou rozhledny lahodná a živá hudba v podání Jaroslava a Štěpánky Čížkových z Českého Meziříčí povzbuzující již tak skvělou atmosféru. Domů se šlo z kopce, tmou a za zády zůstalo infocentrum zářící do potemnělé krajiny a na města a vesnice v údolí. Výstava je k vidění až do 15.
ledna 2022, tak se tam určitě vypravte a domů si můžete odnést třeba medovinu, která se určitě
bude o adventu hodit, nebo rovnou obraz pod stromeček…
Martina Perglová

Jak se vytvářely popisky výhledů na rozhledně
Je to již rok, co Nový Hrádek získal svou novou dominantu, kterou od té doby navštívily
tisíce a tisíce lidí. Myslím, že se všichni můžeme shodnout, že výhledy z ní jsou naprosto
úchvatné, a na málokteré rozhledně je toho vidět tolik a zároveň tak daleko. Nyní ale vyvstává otázka: „Co je všechno z naší rozhledny vidět?“
Měl jsem to štěstí, že zrovna já jsem dostal za úkol na tuto otázku odpovědět. A ačkoliv se
to nezdá, úkol to byl vskutku složitý. Už samotné získávání podkladových fotografií bylo velmi
složité. Museli jsme počkat na téměř dokonalou dohlednost, abych toho mohl popsat nejlépe co
nejvíc v každém směru. Fotografie pořídil Ing. Jiří Hlaváček, a pořizoval je postupně od zimy
až po konec léta. Mezitím jsem se já snažil poznat, co lze vidět na již pořízených fotografiích.
A nebylo to jednoduché. Každý ví, že je z naší rozhledny vidět Hradec Králové nebo Kunětická hora. Málokdo však ví, že za dobrých podmínek můžeme vidět i Pardubice, nebo například
hrad Potštejn. V dálce jsem na fotkách viděl stožáry, budovy nebo věže, o kterých jsem v životě
neslyšel a místa, kde jsem v životě nebyl. Jak jsem je tedy poznal? Pomohla mi k tomu webová
aplikace heywhatsthat.com. Díky ní jsem mohl zjistit, co všechno je vlastně z naší rozhledny
vidět. Poznat ale, co daný objekt na fotografii je, a zároveň si to dokázat potvrdit, bylo velmi
těžké. Poznával jsem to podle jeho okolí nebo směru. (Například, když byl daný objekt za zámkem v Opočně, bylo hned jednodušší zjistit, co to je.) Poznáváním a popisováním jsem strávil
hodiny a hodiny, ale výsledek rozhodně stojí za to.
Nalezl jsem takto spoustu míst, které jsou od nás vidět, o kterých jsem doposud netušil. Nemůžu se dočkat, až i vy zjistíte, jaká místa naše rozhledna odkrývá, a to konkrétně na sedmi
nových panelech.
Přeji Vám radostné objevování, a stejnou radost, jakou jsem z něho měl já.
Vojtěch Sobotka
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Aktivní podzim u hasičů
Po uspořádání soutěže pro dospělé na Novém Hrádku jsme pilně trénovali na soutěže a
klání mladých hasičů.

Co všechno je z naší rozhledny vidět je na mapě červenou barvou, modrá čára symbolizuje horizont. Rozhledna je vyznačená černým křížkem.

Druhou zářijovou sobotu nás
čekala soutěž v požárním
útoku, štafetě dvojic a štafetě
4x60 metrů v Žernově, které
se
uspořádalo
místo
okresního kola, které nebylo
možno
uskutečnit
kvůli
covidové nepříznivé situaci v
květnu.
Naše
družstvo
starších se umístilo na
krásném třetím místě a
odvezlo si kromě nadšených a
spokojených pocitů i pohár a
medaile.
Další podzimní soutěží byl
desetiboj v Hronově, který se
běžel 2. 10. 2021 v krásném
prostředí parku Aloise Jiráska.
Závod se skládá např. z házení
hadic na cíl, nástřik džberovými
stříkačkami, spojování půlspojek, hod granátem, překonání
tunelu a překážky CTIF a další…
Na start se vydaly dvě hlídky
starších a obsadily dvanácté a
třetí místo v celkovém pořadí.

Třetí soutěží byl branný závod v
Mezilesí. Opět za nás běžely dvě
hlídky po pěti členech. Kromě
soutěžících jsme měli i pět
rozhodčích, kteří pomáhali na trati, a
jako členové stanovišť, kde se plní
zadané úkoly.
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Na dalších schůzkách jsme si užívali
odpočinkové chvíle, kdy jsme hráli
halloweenskou šipkovanou s pokladem na
Frymburku,
malovali
obrázky
do
soutěže ,,Požární ochrana očima dětí“ a
zdobili perníčky, které nám upekli naši
vedoucí.
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Opět jsme uspořádali 3. 10. 2021 na
cvičišti ,,Posvícenské posezení u domácích koláčů,“ již tradičně spojené s
drakiádou, kde každý účastník s drakem
obdržel odměnu a ti nejlepší dráčci
poháry. Letos nám počasí opravdu přálo
a vítr byl převeliký. Několik draků ulétlo
navždy.
V úterý 2. 11. 2021 proběhl na letišti ve
Velkém Poříčí pro velitele a strojníky
jednotek předurčené pro plnění letecké
techniky výcvik s vrtulníkem na téma plnění závěsného bambi vaku, kterého jsme se jako hosté
mohli zúčastnit – opravdu naučný a zajímavý zážitek.
20. 11. 2021 se někteří naši členové zúčastnili vyhlášení celoroční série soutěží v požárním útoku
ve Velkých Petrovicích, kdy naši muži obdrželi pohár za celkové 8. místo, a ženy se umístily na
6. místě.

V letošním roce byla naše poslední
schůzka s čerty, Mikulášem a andělem,
kde jsme si ozdobené perníčky snědli a za
básničku obdrželi nadílku z rukou anděla.
,,Dospěláci“ též nezaháleli. Jedno
podzimní setkání našeho sboru nebylo
zrovna z nejveselejších.
Dne 19. 9. 2021 minutou ticha naše
nastoupená jednotka vzdala poctu před
místní hasičskou zbrojnicí, has. vozidly a
smutečním praporem pro dva členy Marka
Vrbu a Jaroslava Filu z Koryčan, kteří
zahynuli při výbuchu plynu.

Výjezdové družstvo zasahovalo dne 20. 9. 2021 v Dolech,
kde spadl strom při kácení na vysoké napětí a způsobil
výpadek el. proudu. Po odklizení kmenů zaměstnanci ČEZ
dodávku el. energie obnovili.
Cvičení okrsku se uskutečnilo 1. 10. 2021 v Jestřebí.
Nejprve při školení byly všem zadány jednotlivé úkoly, poté
následovala praktická část cvičení. Naše jednotka
zajišťovala osvětlení celého cvičného prostoru.

23

Poslední naší již tradiční akcí je uspořádání společně s městysem Mikulášské nadílky pro
natěšené děti, která byla zakončena krásným ohňostrojem. I zde byla účast veliká.
Závěrem mi dovolte popřát všem našim příznivcům, občanům a našim členům mnoho zdraví,
pohody, štěstí a hlavně porozumění do dalších nelehkých dnů, měsíců i let a budu se těšit na
příští setkávání se s Vámi!
Jarmila Grimová
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Výzva – možnost podání žádosti o změnu územního plánu městyse Nový Hrádek
Městys Nový Hrádek sděluje, že žadatelé o změnu územního plánu (dále jen ÚP) městyse Nový
Hrádek mohou podávat své žádosti o změnu ÚP, a to buď prostřednictvím podatelny úřadu městyse Nový Hrádek, Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek,
elektronicky na adrese: uradmestyse@novy-hradek, případně prostřednictvím datové
schránky městyse Nový Hrádek ID: 3h5bccy.
Termín pro podání žádosti je stanoven nejpozději do: 31.01.2022
Bc. Zdeněk Drašnar
starosta a pověřený zastupitel pro ÚP

Vánoční osvětlení
rozhledny
Určitě jste si všimli, že naše rozhledna se
dokáže v rámci blížících se Vánoc naladit na
sváteční notu. Velkou zásluhu má na tom certifikovaný arborista pan Adam Čejchan z Hronova, který nejenže se nám v Novém Hrádku
odborně stará o dřeviny, ale připevněním světelného řetězu na stožár rozhledny pomohl navodit tu správnou vánoční atmosféru. Děkujeme.
Bc. Zdeněk Drašnar

Adam Čejchan v akci
Instalace septiků u „obecňáku“ čp. 59
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Změna systému odpadového hospodářství
od 1. 1. 2022 v Novém Hrádku
Vážení občané,
od 1. ledna 2022 nabývá účinnosti nový zákon o odpadech. Z tohoto důvodu musel také městys
Nový Hrádek přijmout s účinností od 1. 1. 2022 dvě nové obecně závazné vyhlášky, které odpadové hospodářství nově upravují:
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
a
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci

Opravené křížky na Dlouhém a Rzech
Křížek nad Astrou
V listopadu 2019 došlo z důvodu povětrnostních vlivů k úplné destrukci kříže, který se nachází
na křižovatce cest nad rekreačním zařízením Astra. Celá věc byla řešena přes pojišťovnu jako
škodní událost. Po zadokumentování byl poškozený křížek odvezen do kamenické dílny firmy
Miroslav Kubala v Opočně, která jej odborně zrestaurovala. V létě letošního roku byl křížek
vrácen na své místo.

Podoba těchto vyhlášek byla řešena s odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva
vnitra ČR. Při jejich tvorbě byla ze strany městyse vyvinuta maximální snaha, aby se zaběhlý
systém odpadového hospodářství na Novém Hrádku co nejméně změnil, protože dosud byl sběr
a třídění odpadů v našem městysi na velmi vysoké úrovni a ostatním obcím jsme byli dáváni
jako příklad dobré praxe. Celé znění obou vyhlášek najdete na webu městysu.
Co se od 1. 1. 2022 mění
• Svoz směsného komunálního odpadu nebude každý týden, ale ve čtrnáctidenních
intervalech (svozový kalendář zatím není k dispozici, o termínech svozů budete včas
informováni)
• KAŽDÝ plátce poplatku (vlastník nemovité věci) je povinen do konce ledna 2022 podat
správci poplatku (Úřadu městyse Nový Hrádek) přihlášku k místnímu poplatku za
objednanou kapacitu soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad. Co to
pro Vás znamená? Prostě přijdete nejpozději do konce ledna 2022 na úřad městyse Nový
Hrádek, kde s Vámi vyřídíme potřebné formality a vydáme Vám příslušnou svozovou
známku.
• Typy a ceny svozů v roce 2022
Čtrnáctidenní svoz (popelnice 120 l), 26 svozů /rok

2184,- Kč

Kombinovaný svoz (popelnice 120 l)
zima 1 x za 2 týdny, léto 1 x za 4 týdny, 21 svozů/rok

1764,- Kč

Měsíční svoz (popelnice 120 l), 12 svozů/rok

1008,- Kč

Jednorázový svoz (popelnice 120 l)

84,- Kč

Jednorázový svoz (pytel 120 l)

Křížek nad Astrou před opravou
9.11.2019 
a po opravě 5.12.2021 

84,- + 10,- = 94,- Kč

Známky roku 2021 budou platit celý leden 2022. Od února musí být popelnice již označeny
novou známkou. Jednorázové známky zakoupené v roce 2021 budou platit v průběhu celého
roku 2022.
Pokud zvolíte jednorázové svozy, pak prosíme, abyste z důvodu velké administrativní náročnosti při přepočítávání odpadu na jednotlivé osoby zakoupili příslušné známky nebo
pytle na celý rok, vždy však nejméně pět kusů.
Úřad městyse Nový Hrádek
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Adventní zamyšlení

Křížek u Andršovy hospody
Tento křížek si o opravu říkal již delší čas. Vhodná
chvíle nastala, když bylo rozhodnuto o vykácení
okolního lesa. Křížek byl rozebrán, odvezen do kamenické dílny firmy Miroslav Kubala v Opočně a
po jeho odborném zrestaurování byl v létě letošního roku navrácen zpět. S úpravou okolí a nátěrem plůtku ochotně pomohli manželé Bartošovi a
manželé Rejchrtovi, kterým tímto srdečně děkujeme.

„Adventus“ znamená příchod
Doba přípravy na Vánoce se nazývá „ADVENT“. Toto označení pochází z latinského slova
„adventus“, což znamená příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista. Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní liturgie zpřítomňují křesťané očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do atmosféry této dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele, oživují zároveň touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života.
První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od
12. do 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby začínal
Vánocemi.

Křížek u Andršovy hospody - před opravou
19.12.2016 

Adventní věnec
Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a
královské důstojnosti. I Bible mluví o věnci
jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván,
a kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako král
a osvoboditel: Ježíš Kristus. Rozlévající se
světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího
Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť
on je „Světlo světa“ (Jan 8,12). Každému, kdo
věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života.

a po opravě 15.12.2021 

Neboj se. Buď věrný a dám ti vítězný věnec života. (srv. Zj 2,10)
Adventní písně – roráty
Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré české adventní písně – „roráty“, sestavené
podle biblických textů, převážně prorockých. (Roráty – název pochází z nejznámější latinské
adventní písně pocházející z 16. stol z Francie: „Rorate coeli de super…“ – „Rosu nám dejte
nebesa, dejte nám spasitele…). Připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do
Boží blízkosti. Přinášejí ujištění o Boží věrnosti v příslibu spásy.
Tyto staré písně nás spojují s vírou našich předků. Byla to víra hluboká, poučená Božím
slovem. Nápěvy i slova písní překlenují celé generace. Dávají nám zakusit společenství církve,
které je rozprostřeno přes celá století.

Bc. Zdeněk Drašnar
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Význam adventu
Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů. Má především svůj duchovní
obsah. A tím je nejen příprava na Vánoce! Vyzývá nás k setkávání se s Kristem v našem každodenním životě a připravuje nás na jeho slavný druhý příchod.
V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Ježíš: „Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší
můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst – já u něho a on u mě“ (Zj 3,20). Tyto dveře
našeho srdce mají jen jednu kliku – zevnitř. Kristus je ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je
můžeme otevřít jen my…
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Prožít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat s Bohem, který nabízí naplněný život
a cestu dál. Přijmout výzvu adventu znamená vycházet mu v ústrety, obracet se k němu, pozvedat k němu své oči, smířit se s ním a s těmi, kdo jsou kolem nás a odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, která nám znemožňuje jít po jeho cestách…
Jak jen toužím, abys prožil advent. Jak jen toužím u tebe bydlet, žít důvěrně s tebou
a sdílet všechna tvá břemena.
Vždyť ti jdu vstříc ve všech tvých přáních. A přece jsem ti ještě nikdy nesměl žádné splnit.
Já, tvůj Bůh. Jak jen toužím, abys prožil advent. Jak jen toužím znovu se zrodit ve tvém městě,
tvé ulici, ve tvém domě a ve tvém srdci. Vždyť ti jdu vstříc od věčnosti k věčnosti. Ale hledám
jen tebe. Já, tvůj Bůh.
Přeji Vám krásné svátky vánoční a šťastný nový rok
S pozdravem P. Teodor Pajak MSF
farář
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Myslivecké okénko
Myslivecký kroužek Ostřížů
Myslivecký kroužek Ostřížů navštěvuje 7 děti také
v novém školním roce 2021-2022. Kroužek působí
při ZŠ Nový Hrádek, schůzky se konají každou
středu a vedoucím je Ing. Michael Hála. Snímek ze
schůzky 13. 10. 2021, kdy děti navštívily krmelec
v Pasíčkách.
foto: M. Hála

Myslivecká zařízení
Myslivecká zařízení patří k myslivosti. Představují
nedílnou složku kulturní krajiny a navíc jsou i jakousi „vizitkou“ každého myslivce.
V naší honitbě máme dostatek mysliveckých zařízení plnících svůj účel. V minulém období jsme
opravovali a prováděli údržbu stávajících zařízení.

Plánované akce v nejbližší době
čtvrtek 23. 12. 2021 16:15 troubení koled na náměstí
pátek

24. 12. 2021 23:59 půlnoční mše v kostele sv. Petra a Pavla,
Česká mše vánoční Hej mistře od J. J. Ryby

sobota

29. 1. 2022 20:00 Sokolský ples

neděle

30. 1. 2022

sobota

5. 2. 2022

sobota

12. 2. 2022

sobota

12. 2. 2022 20:00 Hasičský ples

sobota

26. 2. 2022 20:00 Myslivecký ples

Dětský karneval
Přejezd Orlických hor na běžkách
Župní přebor v obřím slalomu

Uskutečnění akcí je závislé na aktuálních covidových opatřeních.
Společné foto z brigády na výrobu materiálu pro opravu posedů
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Vánoční dárek
Již dlouho se snažím o to, aby v lese na
rozcestí U Dubu, skutečně rostl dub.
Ten první jsme tam s rodinou zasadili
už před dvanácti lety, při příležitosti
jedněch mých narozenin. Ale dnes je
tam z něho jen malý proutek a pomalu
se ztrácí.
Stejně se vedlo i dalším doubkům,
které jsem tam postupně sázel. Až letos,
dostal jsem předčasně nevšední vánoční
dárek: skoro čtyři metry vysoký dub. Po
dohodě s hajným panem Činčerou jsme ho
s manželkou 25. listopadu na rozcestí zasadili. Jaké bylo ale naše překvapení, když
hned druhý den hajný volal, že někdo ulomil celou korunu stromu. Tuto smutnou
událost včetně fotek jsem dal na facebook
a překvapila mě spoluúčast přátel. Dokonce zaměstnanci místní provozovny
KADEN uspořádali finanční sbírku na pořízení nového dubu. Chtěl bych touto cestou všem poděkovat.

Přesun základny posedu (foto: J. Špreňar) a oprava posedu u mysliveckého políčka (foto: K. Bořek)

Příprava mysliveckého políčka na zimní období, brigáda 28. 11. 2021 (foto: Z. Hála a M. Kahoun)

Zlatko Hála

Pozvánka na cvičení
Zase vás po Vánocích bude honit svědomí, že máte nějaké kilo
navíc? Rozhodnete se pro cvičení? Podívejte se na stránky
České obce sokolské:
https://sokol.eu/projekt/cvicimsesokolem. Dostanete radu, jak
správně provádět cviky, jak cvičit doma s dětmi, jak cvičit po
dlouhém sezení u počítače. Pobaví a poučí vás několikaminutová videa.
A jinak vás zveme na pravidelná cvičení a sportování do naší
sokolovny, cvičení a sportování v partě je příjemnější.

V letošním roce už nebudu nový dub kupovat
a počkám s výsadbou až na jaro. Stále si ale kladu
otázku, z jakého důvodu může někdo zničit
strom, který někdo jiný několik roků pěstoval.
Ani jeho cena není zanedbatelná.
Přeji všem čtenářům FO požehnaný vánoční čas
a do nového roku stálé zdraví duše i těla!

Za cvičitele T. J. Sokol Nový Hrádek zve do sokolovny příznivce pohybu
Lidmila Martinková
náčelnice
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Pavel Bohadlo
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Společenská kronika
říjen - prosinec 2021
Naši nejstarší občané oslavili narozeniny:
Lang František
Šotola Josef
Klimešová Eva
Hlaváček Jiří
Přibyl Josef
Linhart Josef
Heřmanová Dagmar
Grulich Ladislav

71 let
79 let
71 let
79 let
71 let
71 let
83 let
82 let

Rybínová Květoslava
Jiráková Vlasta
Grimová Ivana
Přibylová Eva
Rázl Josef
Lemfeld Petr
Svatoňová Hana
Grim Pavel

78 let
77 let
75 let
77 let
78 let
74 let
75 let
76 let

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

Noví občánci:
Žofie Duchková
Josef Vacek
Šťastným rodičům blahopřejeme.

Zemřela:
Marie Drašnarová
Vzpomínáme...

Vzpomínka
Letos je to 100 let od narození našich rodičů Marty a Jana Řehákových.
Vděčně vzpomínají synové a dcera
Petr, Pavel, Jirka a Jana s rodinami
Instalace vánočního stromu na náměstí 21. 11. 2021
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Dnes sobě napíšem svaté tři krále by u nás zůstali a vešli dále.

PROSINEC 2021

První se napíše Kašpar, král svatý,
by místo zlata nám mír nesl zlatý,
za ním král Melichar s kadidlem druhý,
aby v nás Bůh denně měl věrné sluhy.
S myrhou se Baltazar za oba staví,
by nás Bůh zachoval ve stálém zdraví.
A mezi krále se kříže tři kreslí,
bychom je celý rok oddaně nesli.
Nakonec číslice nového roku,
by nás Bůh zachoval při každém kroku!
Tříkrálová sbírka proběhne na Novém Hrádku 8. 1. 2022.
Kontaktní osoba: Olga Langrová, tel. 776 310 978

Pátek 17. 12. v 19 hodin

Přání Ježíškovi

Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou. Samozřejmě nechybí i ta správná dávka nefalšované romantiky a sentimentu. Ve filmu Přání Ježíškovi se ukázkově rozkmotřená rodina znovu a
znovu snaží usmířit. Nezodpovědný floutek, jehož životní náplní je obšťastňování žen, zjišťuje,
že existuje i otcovská a partnerská odpovědnost. Spokojenému manželskému páru, kterému
zdánlivě nic nechybí, postaví osud do cesty malou uprchlici z dětského domova. Úspěšný a sebevědomý manažer svou spřízněnou duši už našel, ale představit ji rodičům, je pro něj noční
můra. Dva osamělí lidé, kteří už rezignovali na štěstí a hledání toho pravého, možná dostanou
ještě jednu šanci.

VSTUPNÉ 100,- Kč

Mládeži přístupný

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: Mikulášův kopec, foto Petr Lemfeld

•

Tisk: Jana Wolfová, Vrchoviny, náklad: 350 výtisků. Číslo vyšlo 17. 12. 2021

•

Příští číslo vyjde pravděpodobně v březnu 2022

•

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

•

Příští uzávěrka bude 5. 3. 2022 – později dodané příspěvky nebudou zveřejněny. Redakce
si vyhrazuje právo na krácení, případně neuveřejnění příspěvku. Obsah nemusí vyjadřovat
postoj redakce.
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