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Proto e mi zále í na roz!i"ování obzor#
novohrádeckých ob$an#, tak jsem na interne-
tu vyhledal $lánek Lucie Ko"istové, kde je v!e
hezky vysv%tleno, a ze kterého je i následující
citace:

Stejn% jako "ada jiných tradic, které se v
$eských zemích dodr ují, i tradice T"í král#
vychází z Bible. Dvanáct dní po narození
Je í!e p"i!li za ním mudrcové z východu, kte-
ré tam p"ivedla betlémská hv%zda, a p"inesli
mu dary & zlato, kadidlo a myrhu. V!echny ty-
to p"edm%ty samoz"ejm% m%ly svou symbo-
liku. Zlato bylo nejcenn%j!ím zbo ím a

vyjad"ovalo úctu k novorozenému Králi v!ech
král#. Zlato jako trvanlivý kov také symbo-
lizuje stálost a neporu!itelnost. Kadidlo bylo
vyznáním víry v Je í!ovo bo ství a myrha
(vonná mast s konzerva$ními ú$inky) p"edjí-
mala Kristovo utrpení a smrt na k"í i. V Bibli
v!ak není o po$tu mudrc#, jejich p#vodu a
jejich jménech  ádná zmínka. 'íslovka t"i a
jejich jména, tedy Ka!par, Melichar a
Baltazar, se objevily a pozd%ji. Snad práv%
kv#li po$tu dar# a kv#li jejich hodnot% se z
mudrc# stali králové a jejich po$et se ustálil
na t"ech.

Co znamená  ehnání K+M+B+
Mo ná následující informace n!koho p"ekvapí, n!koho ne, n!kdo se bude tvá"it,  e to
v!d!l, ale p"itom to nev!d!l# Já se bez mu$ení p"iznám,  e jsem to nev!d!l, a kdy 
jsem se namátkou ptal okolo sebe, tak jsem zjistil,  e je nás takových víc.
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Svátek T"í král# se také nazývá Zjevení
Pán% a má sv#j p#vod ve východním k"es*an-
ství, kdy p#vodn% znamenal svátek Kristova
narození, a jako takový se slaví v ortodoxní
církvi dosud. Postupn% svátek pronikl na zá-
pad a lidová víra jej spojila s tradicí T"í král#.
Ten po dvanácti dnech uzavírá oslavu
váno$ních svátk#. Tento den chodili od domu
k domu koledníci, kte"í lidem p"ipomínali
práv% okam ik zjevení Pána. Na koledu vyrá-
 ely zejména d%ti, pro n% to byl dal!í d#vod
k váno$nímu veselí. Za svou koledu a p"ání
!t%stí, zdraví a dlouhých let dostávaly od hos-
podá"# dobrou odm%nu. Mimo jiné také ko-
ledníci psali posv%cenou k"ídou na dve"e
dom# $i jejich zárubn% monogramy K+M+B
(n%kdy C+M+B). Mnozí se domnívají,  e jde o
první písmena jmen král#, ale ve skute$nosti
se jedná o zkratku latinského r$ení Christus
Mansionem Benedicat, tedy Kristus  ehnej
(tomuto) domu. To proto je za písmeny psaný
rok. Ani plusy mezi písmeny nejsou tím, co se
na první pohled zdá. Jde o opravdové k"í e
na znamení Svaté trojice & Otce, Syna a Du-
cha svatého.

Na m!ích, které se v tento den konaly, se
sv%tily p"edm%ty, se kterými pak koledníci ob-

cházeli jednotlivé domy, tedy kadidlo, myrha,
voda, zlaté p"edm%ty a k"ída. Zejména k"ída
pak m%la pro mnoho pov%r$ivých lidí své
kouzlo. Namletá se p"idávala do krmení do-
bytku, aby byl ochrán%n p"ed uhranutím. Ze
stejného d#vodu m%ly u sebe kus posv%cené
k"ídy i  eny v !estined%lí, malý kousek k"ídy
pak m%ly i d%ti ve svých kolébkách. To aby je
divo enky nevym%nily. Sv%cená voda chráni-
la budovy p"ed po árem, strom#m zaji!*ovala
bohatou úrodu a v$elám med. Stejn% tak ka-
didlo m%lo chránit p"ed zlými duchy. Nutno
"íct,  e tyto zvyky ale ani tolik nesouvisí s
k"es*anstvím jako spí! s pohanskými pov%ra-
mi. Do t"íkrálové vody se také o tomto svátku
& podobn% jako na /t%drý den & odlévalo
olovo nebo cín a podle tvaru se ur$ovalo, ja-
ký osud koho $eká. Jestli e vychladlý kov p"i-

pomínal n%jaký nástroj
(zbra0, !evcovské kopyto,
pero), ukázal dívce, za ko-
ho se provdá (vojáka, !ev-
ce, ú"edníka).

Bc. Zden%k Dra!nar

Zdroj: https://living.iprima.cz/bydleni/pisete-si-dnes-na-dvere-

kmb-vite-co-znamena-neco-jineho-nez-cekate
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Zpráva o !innosti m"styse za rok 2022

Vodní hospodá"ství
V pr#b%hu roku bylo ve spolupráci s VAK

Náchod "e!eno odstran%ní n%kolika poruch.
Zárove0 VAK Náchod realizoval u novostaveb
n%kolik nových vodovodních p"ípojek.

I p"es problémy, které jsou zp#sobeny stá-
le se zvy!ujícím suchem, bylo zásobení
pitnou vodou v m%stysi bezproblémové.
M%stys je zásoben vodou z Polické k"ídové
pánve a i v nejsu!!ích obdobích je její vy-
datnost prozatím stabilní.

Nadále probíhala intenzifikace $i!t%ní od-
padních vod. Bylo zkolaudováno n%kolik
domovních $isti$ek. M%stys pravideln% prová-
d%l b% né údr by a opravy $istírny odpadních
vod a silni$ních vpustí, které jsou v jeho
majetku.

Odpadové hospodá"ství
I v roce 2022 m%l m%stys jednu

z nejni !ích produkcí sm%sného komunálního
odpadu mezi obcemi do 1000 obyvatel a do-
sahoval vysoké úrovn% recyklace. Zcela jasn%
se projevuje,  e na!e nastavení odpadového
hospodá"ství je správné. Jak s ohledem na
nakládání s odpady, tak s ohledem na ekono-
miku systému.

T"íd%ní odpad# v Novém Hrádku je
dlouhodob% na vysoké úrovni. P"ispívá k to-
mu i to,  e za odpady domácnosti neplatí
pau!ál na hlavu, ale  e hradí skute$n% vyve-
zený odpad. Domácnosti platí také za ulo ení
objemného odpadu. Díky dobrému nastavení
celého systému ná! m%stys ji dnes bez
problému plní po adavek nové legislativy v
roce 2025 t"ídit 60 % komunálních odpad#.

M%stys má nadpr#m%rný p"íjem od EKO-
KOMU. Do barevných kontejner# se t"ídí
papír, plasty, sklo bílé a barevné, textil a rost-
linné oleje, do pytl# se t"ídí PET láhve a ná-
pojové kartony. Kovy, bioodpad a objemný

odpad se t"ídí do velkoobjemových kontejne-
r#. Sb%r nebezpe$ných odpad# probíhá 2x
ro$n%. Zaji!t%n je i zp%tný odb%r baterií a
elektroodpadu. Dlouhodob% se osv%d$ila
spolupráce se základní !kolou.

Výskyt $erných skládek nebyl v okolí
Nového Hrádku zaznamenán.

Místní komunikace
V Rokolské ulici u objektu $.p. 123 (po!ta),

byly firmou STAKO z 'erveného Kostelce,
která zde v roce 2021 provád%la stavbu 'OV,
dokon$eny terénní úpravy a vzniklo 16
nových parkovacích míst p"edev!ím pro
náv!t%vníky po!ty a zdravotnických za"ízení.
Rovn% byl zaji!t%n bezbariérový p"ístup do
této budovy.

V místní $ásti Dlouhé u bývalé !koly byla
firmou /pelda z 'eské Skalice provedena na
na!í komunikaci nutná oprava propustku, kte-
rý byl propadlý a nefunk$ní. P"i de!tích se
v tomto prostoru tvo"ila obrovská kalu , která
ohro ovala bezpe$nost silni$ního provozu.

V ulici Sokolská u sportovního areálu byla
firmou STAKO z 'erveného Kostelce oprave-
na $ást komunikace a vytvo"eno n%kolik
nových parkovacích míst.

Dále v pr#b%hu roku byly pr#b% n% prová-
d%ny dal!í drobné opravy n%kterých, zejména
!t%rkových, místních komunikací. Provád%lo
se i vy"ezávání ke"# a nálet# podél cest.

Zimní údr bu komunikací na základ%
smlouvy provád%l pan Jaroslav /vorc z 'es-
ké 'ermné. Na údr bu komunikace kolem
nám%stí byla op%t sjednána smlouva
se Správou a údr bou silnic Královéhra-
deckého kraje, která zajistila nejen vyhrnutí,
ale i chemický posyp. Údr ba chodník# a n%-
kterých místních komunikací byla zaji!*ována
pracovníky m%styse za vyu ití vlastní tech-
niky. V místní $ásti Doly provád%l zimní údr -

%lov!k se ani nesta$í zastavit a ohlédnout a rok je pry$. To samé platí i o roce 2022 na
Novém Hrádku, který byl, podobn! jako v celé %eské republice, výrazn! ovlivn!n do-
znívající pandemií koronaviru, válkou na Ukrajin!, energetickou krizí a nejvy&&í inflací za
poslední desetiletí. Nicmén! i p"es tato negativa, to byl rok hezký. U jenom tím,  e do
starých kolejí se vrátila oblast &kolství, kultury, sportu a v&ech volno$asových aktivit.
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bu pan Václav Grulich.
Firma Dopravní zna$ení Náchod dle

schválené dokumentace provedla dopln%ní
svislého dopravního zna$ení, které se týkalo
zejména místní $ásti Dlouhé a p"ístupových
cest k rozhledn%.

Bohu el stále pokra$ují jednání ohledn%
zaji!t%ní p"ístupu k nemovitostem v místní
$ásti Kon$iny. V%c, která se bez výsledku vle-
$e n%kolik let a "e!í ji Odbor dopravy Náchod,
je v sou$asné dob% u odvolacího orgánu, kte-
rým je Krajský odbor dopravy Hradec Krá-
lové.

Pozemky, katastr obce, územní plán
S velkou pomocí Mgr. Pavla Bachury se

pr#b% n% realizují majetkoprávní narovnání.
Bylo uskute$n%no n%kolik drobných nákup#,
prodej# a sm%n pozemk#. Nejv%t!í akcí byla
náprava stavu u gará í pod sokolovnou.
V lokalit% Na Farách bylo zkolaudováno n%ko-
lik rodinných dom#. Na dal!ích pozemcích vý-
stavba probíhá.

V pr#b%hu roku probíhaly p"ípravy zm%ny
$. 1 Územního plánu m%styse, který je platný
od roku 2017. Zastupitelstvem m%styse byly
vyhodnoceny v!echny p"edlo ené po adavky,
samotná zm%na bude zrealizována v roce
2023.

V pr#b%hu $ervence prob%hlo v Novém
Hrádku dotazníkové !et"ení, které je sou$ástí
p"ípravy Strategického plánu rozvoje m%styse
na roky 2022 & 2028. Dotazníky bylo mo né
vyplnit v papírové nebo elektronické podob%.
Celkem 185 vypln%ných dotazník# znovu po-
tvrdilo zájem obyvatel o d%ní v m%stysi. Vý-
sledky budou zohledn%ny v návrhové $ásti
Strategického plánu, který bude projednán a
schválen zastupitelstvem m%styse v roce
2023.

Obchod a slu by
V obchod% a slu bách nedo!lo k pod-

statným zm%nám. V této oblasti si podnikate-
lé, kte"í zde p#sobí, udr ují stále vysoký
standard. Je pot%!ující,  e co pro ob$any
Nového Hrádku je naprosto b% né, v jiných
obcích, n%kdy i m%stech zcela b% né není.
Sv%d$í o tom následující rekapitulace toho,

co mají na!i ob$ané k dispozici: dva obchody
se smí!eným zbo ím s otevírací dobou 7 dní
v týdnu, restauraci, sdílenou ordinaci prak-
tického léka"e a léka"ky d%tské, 2 ordinace
zubní, po!tu, infocentrum. Na základ% po a-
davk# ob$an# byl od poloviny roku v prostoru
za ú"adem m%styse spole$ností Zásilkovna
s.r.o. instalován Z-BOX.

Po ární ochrana a Sbor dobrovolných
hasi$'

Spolupráce se Sborem dobrovolných hasi-
$# je v na!í obci stále na velmi dobré úrovni.
Hasi$i mimo svých základních úkol# pomáha-
jí p"i r#zných akcích v rámci m%styse (drakiá-
da, mikulá!ská nadílka, Hasi$ský ples, pálení
$arod%jnic atd.). Dru stva mu #,  en i mlá-
de e se úsp%!n% ú$astní sout% í v hasi$-
ském sportu. V pr#b%hu roku SDH, mimo
pr#b% né údr by hasi$ského h"i!t%, pokra-
$oval i v dal!ích úpravách skladu cvi$ebního
materiálu. Za finan$ního p"isp%ní Nadace
AGROFERT se pro na!i jednotku nakoupilo 6
ks zásahových p"ileb v$etn% integrované sví-
tilny.

Na základ% uzav"ené smlouvy o sdru ení
prost"edk# na spole$nou jednotku po ární
ochrany pokra$ovala i úsp%!ná spolupráce
s obcí Sn% né.

T!lovýchova a sport
Sokolovna slou í nejenom pro sportování,

ale jsou zde po"ádány plesy, zábavy i dal!í
kulturní vystoupení, b%hem letních prázdnin
p"ím%stský tábor. Prostory v rámci t%lesné vý-
chovy vyu ívá té základní !kola. V pr#b%hu
roku 2022 byl Sokolu z obecního rozpo$tu
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poskytnut p"ísp%vek ve vý!i 498 000,- K$,
který byl pou it ke krytí závazk# vzniklých p"i
stavebních úpravách sokolovny a p"ilehlých
h"i!*.

T%locvi$ná jednota Sokol ve spolupráci
s m%stysem po"ádá tradi$ní pochod Hrádous-
ká va"e$ka. Ka doro$n% je po"ádán podzimní
p"espolní b%h se startem od kina. T%locvi$ná
jednota Sokol po"ádá mno ství sportovních i
kulturních akcí. Stará se také o provoz ly a"-
ského vleku.

Na ve"ejném h"i!ti u základní !koly byla
provád%na b% ná údr ba a nov% bylo zakryto
dosko$i!t%. Ke sportovnímu vy ití slou í i
hasi$ské cvi$i!t%.

Cvi$itelka Markéta Va0ková ze Sokola
Nový Hrádek p"evzala v pond%lí 6. 6. 2022
z rukou nám%stka hejtmana Královéhra-
deckého kraje Arno!ta /t%pánka a Rudolfa
Cogana ocen%ní Zlatá koruna Královéhra-
deckého kraje, které se ji pátým rokem ud%-
luje dobrovolník#m pracujících s d%tmi
a mláde í.

(kolství
M%stys Nový Hrádek je z"izovatelem dvou

p"ísp%vkových organizací & Základní !koly
a Mate"ské !koly.

Základní !kola v Novém Hrádku je pln% or-
ganizovaná !kola (tj. úplná základní !kola s
devíti samostatnými ro$níky). V pr#b%hu deví-
tileté !kolní docházky poskytuje základy
moderního v!eobecného vzd%lání. /kolu ve
!kolním roce 2021 - 2022 nav!t%vovalo 184
 ák# a dal!ích 40  ák# bylo zapsáno v rámci
tzv. domácího vzd%lávání.

Sou$ástí !koly je !kolní dru ina, která

pracuje ve dvou odd%leních. /kolní dru ina
pracovala ve !kolním roce 2021/2022 ve
vlastních prostorách.

Základní !kola se aktivn% zapojuje do r#z-
ných projekt#. Postupn% jsou dovybavovány
prostory p#dní vestavby i ostatních u$eben.

Ve !kolské rad% m%stys jako z"izovatele
zastupovali Mgr. Alena Lokvencová, Ing. Ra-
dek Sv%tlík a Bc. Zden%k Dra!nar.

Mate"ská !kola je dvojt"ídní, sou$ástí M/
je !kolní jídelna. Vzhledem k tomu,  e v mi-
nulých letech byla kapacita navý!ena na 56
d%tí, na!e !kolka pln% uspokojuje poptávku
po kompletních slu bách p"ed!kolního vzd%-
lávání nejen místních obyvatel, ale také
obyvatel z okolních obcí, kde M/ není k dis-
pozici v#bec. V roce 2022 ji nav!t%vovalo
celkem 45 d%tí.

Základní i mate"ská !kola jsou v rámci
Místní ak$ní skupiny Pohoda venkova aktivn%
zapojeny do Místního ak$ního plánu vzd%-
lávání, jeho cílem je v!em d%tem a  ák#m
poskytnout kvalitní zázemí, materiální i ne-
hmotné.

Kultura
Do kulturního  ivota se na Novém Hrádku

zapojují v!echny spolky a organizace. Pro
ú$ely kulturního vy ití slou í nejen sokolovna,
kino, knihovna, základní a mate"ská !kola,
ale i prostor hasi$ského cvi$i!t% s vybu-
dovaným zázemím, kostel sv. Petra a Pavla a
Turistické informa$ní centrumu rozhledny na
/ibeníku. V restauraci Na Kovárn% se ka dou
st"edu konají posezení pro seniory s hudbou.
V místní farnosti p"i kostele sv. Petra a Pavla
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p#sobí na vysoké úrovni dva p%vecké sbory &
chrámový sbor pod vedením Ing. Ji"ího
Hlavá$ka a schola pod vedením Mgr. Dany
Dra!narové.

Kino je vyu íváno nejen k promítání film#,
ale i k r#zným besedám, koncert#m $i diva-
delním p"edstavením. V jarním období zde
m%stys po"ádá tradi$ní setkání senior#.
Promítání je zejména v zimních m%sících
vzhledem k vysokým náklad#m na vytáp%ní
omezeno.

M%stys $tvrtletn% vydává zpravodaj Frym-
burské ozv%ny, který zajímavým zp#sobem
informuje o ve!kerém d%ní v Novém Hrádku.
Pod%kování za to pat"í nejen redaktor#m
Frymburských ozv%n man el#m Han% a Ji"í-
mu Hlavá$kovým, ale i v!em p"isp%vatel#m.

Provoz internetových stránek spravuje
webmaster pan Ing. Milan Holinka. Obecní
kroniku v písemné a elektronické podob% ve-
de paní Bc. Jarmila Dra!narová. Obrazovou
kroniku vede pan Petr Lemfeld. V!echny for-
my kronik, zpravodaj i internetové stránky
jsou stále na velmi vysoké úrovni.

Na rok 2023 byl vydán stolní týdenní
kalendá" se sou$asnými fotografiemi Nového
Hrádku a jeho okolí. Zárove0 byl po"ízen
dal!í drobný propaga$ní materiál.

V infocentru prob%hlo p%t výstav, a to jak
d%tí ze !koly a !kolky, tak i profesionálních a
amatérských um%lc# z Nového Hrádku a oko-
lí.

Technická infrastruktura
M%stys je dostate$n% technicky vybaven

v dodávce elektrické energie, vody, telefonní
sít% a p"ístupu k internetu. V pr#b%hu roku ze
strany poskytovatel# probíhala b% ná údr ba
t%chto sítí. O bezproblémové fungování ve-
"ejného osv%tlení v m%stysi se po celý rok
staral pan Libor P"ibyl.

Správa budov a v!ci bytové
M%stys pronajímá celkem 23 byt# v 5 do-

mech. V pr#b%hu roku byla provád%na b% ná
údr ba a nutné opravy. Byly zahájeny p"í-
pravy na komplexní rekonstrukci 1 bytové
jednotky v $.p. 59. Ve t"ech bytových domech
na Roubalov% kopci bylo 18 byt# p"evedeno
do vlastnictví nájemník#, kte"í si následn% za-
lo ili spole$enství vlastník#.

Poh"ebnictví
M%stys zaji!*uje majetkovou správu a ve-

dení evidence na místním h"bitov%. Mimo to
je zaji!*ována jeho údr ba a oprava.

Ve"ejná prostranství a zele)
V oblasti pé$e o zele0 je dlouhodob% p"e-

dev!ím prost"ednictvím pracovník# z ú"adu
práce zabezpe$ována pravidelná údr ba ve!-
kerých ve"ejných prostranství v$etn% nových
turistických stezek. Nadále se dopl0uje
drobná komunální technika. Odborným fir-
mám je zadáváno o!et"ení strom# v majetku
m%styse.
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V blízkosti rozhledny byla v $ervnu posv%-
cena nová k"í ová cesta v ní se propojila
vzájemná spolupráce lidí, my!lenek a symbo-
l#. Je otev"eným a kdykoliv p"ístupným
prostorem pro zamy!lení, meditaci, inspiraci
$i zti!ení. K"í ová cesta vede krásnou p"í-
rodou s nádhernými výhledy na Orlické hory a
do vnitrozemí. Na realizaci se spolu s m%sty-
sem Nový Hrádek podílely $ty"i st"ední !koly
z Královéhradeckého kraje. St"ední !kola "e-
meslná z Jarom%"e vyrobila d"ev%né k"í e,
kované a keramické $ásti, studenti Gymnázia
Jaroslava >áka v Jarom%"i vytvo"ili texty na
informa$ní tabule a ke ka dému zastavení
úvahu, 'eská lesnická akademie Trutnov do-
dala d"evo na výrobu k"í # a St"ední pr#mys-
lová !kola Otty Wichterleho z Hronova
zpracovala grafickou podobu doprovodných
text#.

V podzimních m%sících byla zp"ístupn%na
dal!í nau$ná Stezka sk"ítka Frymbulína,
okruh U Hranic, nacházející se v lese cca 3,5
km od centra m%styse, v bezprost"ední blíz-
kosti polských hranic. Stezka navazuje kon-
cep$n% na ji v minulosti zrealizované stezky,
odkazuje na místní p"írodní zajímavosti a je
tvo"ena interaktivními a herními prvky zejmé-
na pro d%ti a mláde . Celková délka nau$né
stezky je cca 360 metr# s tím,  e se jedná o
okruh.

Je pot%!itelné,  e ná! m%stys a jeho
projekt ?První rozhledna z p"estav%né v%trné
elektrárny@ se stal Rekordmanem roku 2022 v
kategorii rekordy z obcí a m%st. Tuto cenu tra-
di$n% ud%luje správce 'eské databanky re-
kord# - Muzea rekord# a kuriozit Pelh"imov.
Dal!ím úsp%chem, který si na!e rozhledna
p"ipsala do svého portfolia je Cena In enýr-
ské komory. Stavbu do sout% e p"ihlásil pan
Ing. Pavel Je ek, jednatel firmy Projection
s.r.o. Nový Hrádek. Cena byla spojena i s fi-
nan$ní odm%nou, kterou firma Projection da-
rovala m%stysu a v budoucnu bude pou ita
na realizaci herních prvk# v okolí rozhledny.
Pro nás to je dal!í potvrzení toho,  e na!e
rozhledna na /ibeníku je jedine$ná.

Zadlu enost m!styse
K 31. 12. 2022 zadlu enost obce v p"epo$-

tu na jednoho obyvatele $inila 5 215,- K$ (co 
je v porovnání s rokem 2021 o 932,- K$ mén%
a s rokem 2020 o 15 889,- K$ mén%).

Zásadní vliv na radikální sní ení vý!e za-
dlu enosti m%lo splacení úv%ru na p"edfinan-
cování dotací investi$ních akcí ve vý!i 15 mil.
K$ od Komer$ní banky, a.s.

Dal!í úv%r, který m%stys splácí na základ%
smlouvy uzav"ené s Komer$ní bankou a.s., je
dlouhodobý úv%r na financování investi$ních
akcí v letech 2018 a 2019 ve vý!i 8 mil. K$ se
splatností do 10 let a pevnou vý!í úrokové
sazby 1,49% p.a. po celou dobu úv%ru. Ke
dni 31. 12. 2022 zbývá splatit 4 448 000,- K$.

Do rozpo$tu m%styse citeln% zasáhla sku-
te$nost,  e 13. prosince 2021 firma Micro-
energy, od které jsme spole$n% s dal!ími
obcemi v rámci Dobrovolného svazku Novo-
m%stsko odebírali elekt"inu, oznámila ukon-
$ení $innosti. Následn% jsme tém%" m%síc
byli v re imu DPI, tedy dodavatele poslední
instance, kterým byla spole$nost 'EZ Prodej.
S touto spole$ností jsme následn% uzav"eli
smlouvu na dodávku elekt"iny na celý rok
2022. Na základ% výsledku aukce po"ádané
'eskomoravskou komoditní burzou bude do-
davatelem elekt"iny pro m%stys Nový Hrádek
v roce 2023 CENTROPOL ENERGY, a.s.

Ná! m%stys je i nadále aktivním $lenem
Dobrovolného svazku obcí Region Orlické
hory, Dobrovolného svazku obcí Novom%st-
sko, Svazu m%st a obcí 'R, Místní ak$ní sku-
piny Pohoda venkova a Sdru ení místních
samospráv 'R.

K 31. 12. 2022 byl po$et obyvatel v na!í
obci 836, v$etn% trvale  ijících cizinc# tento
po$et $inil 842. P"ist%hovalo se 7 osob, od-
st%hovalo se 19 osob, narodilo se 6 d%tí, ze-
m"elo 6 ob$an#. Po$et obyvatel po mnoha
letech neustálého r#stu v porovnání s p"ed-
chozími roky bohu el klesl. D#vodem je ra-
dikální sní ení statistického po$tu cizinc# a
stále platí,  e n%kte"í lidé, kte"í v Novém
Hrádku  ijí, se u nás doposud nep"ihlásili
k trvalému pobytu. Je to !koda pro nás
v!echny, proto e takto nepomáhají navý!it
p"íjmy do na!eho rozpo$tu.
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Zastupitelstvo a správa m!styse
Do 24. 9. 2022 pracovalo zastupitelstvo m%styse v tomto slo ení:
Bc. Zden%k Dra!nar & starosta
Ing. Pavel Sobotka & místostarosta
Mgr. Lenka Dudá!ková & $len finan$ního výboru
Ing. Milan Holinka & p"edseda kontrolního výboru
Ing. Jeronym Holý & $len finan$ního výboru
MUDr. Lucia Hrn$í"ová & $len kontrolního výboru
Mgr. Alena Lokvencová & p"edseda výboru pro spole$enské zále itosti
Václav Suchánek & $len výboru pro spole$enské zále itosti
Ing. Radek Sv%tlík & p"edseda finan$ního výboru
Kv%toslava /pre0arová & $len výboru pro spole$enské zále itosti
Ing. Milo! Vond"ejc & $len kontrolního výboru

Od 25. 9. 2022 (po volbách) pracuje zastupitelstvo m%styse v následujícím slo ení:
Bc. Zden%k Dra!nar & starosta
Ing. Pavel Sobotka & místostarosta
Mgr. Pavel Bachura & p"edseda kontrolního výboru
Mgr. Lenka Dudá!ková & $len finan$ního výboru
Ing. Milan Holinka & $len kontrolního výboru
Ing. Jeronym Holý & $len finan$ního výboru
MUDr. Lucia Hrn$í"ová & $len výboru pro spole$enské zále itosti
MDDr. Martin Kyselý & $len kontrolního výboru
Václav Suchánek & p"edseda výboru pro spole$enské zále itosti
Ing. Radek Sv%tlík & p"edseda finan$ního výboru
Ing. Milo! Vond"ejc & $len kontrolního výboru

Bc. Zden%k Dra!nar
starosta
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Krátce...  

/ 18.prosince 2022 se v místním kostele konal koncert po$etného chrámového sboru nazvaný
Malé adventní zastavení. Sbor se p"edstavil op%t s perfektn% nacvi$enými zp%vy a hudbou
v$etn% zda"ilých houslových, flétnových i p%veckých sól. Zazn%la lidová koleda, adventní ro-
ráty, melodie z filmu And%l Pán%, populární P#lno$ní, hudba 'echomoru a Hradi!*anu. Di-
rigent Ing. Ji"í Hlavá$ek se v!emi $leny své rodiny je iniciátorem a základem úsp%!ného
chrámového sboru. Pat"í mu velký dík.

/ 18. prosince zem"el ve v%ku 90 let zakladatel hereckého rodu Trojan#, herec Ladislav
Trojan. Proslavil se zejména rolí v seriálu T"i chlapi v chalup%.

/ 23. prosince hudebníci kapely Byste-
ranka na nám%stí vystoupili s tradi$ním
troubením váno$ních koled.

/ 24. prosince chrámový sbor pod vedením
Ing. Ji"ího Hlavá$ka p"ednesl váno$ní m!i
Missa brevis od dirigenta Hradi!*anu Ji"í-
ho Pavlici.

/ 26. prosince se konala v sokolovn%
(t!pánská zábava.

/ 29. prosince Na Kovárn% prob%hla Valná
hromada hasi$'. 'lenové mj. hlasovali o
vý!i $lenských p"ísp%vk# a mnohým bylo
ud%leno vyznamenání.

/ 31. prosince zem"el ve v%ku 95 let bývalý pape Benedikt XVI. Byl velmi vzd%laný, uctívaný
i zatracovaný, ale p"edev!ím skromný. Je prvním pape em, který ze zdravotních d#vod#
dobrovoln% odstoupil.

/ 14. ledna si zájemci p%kn% zatancovali na
Sokolském plese. Hrála jim kapela JK
Band Ji"í Kárník. Vstupné 150,- K$ za-
hrnovalo uvítací p"ípitek. Parkování a !at-
na byla zdarma.

/ 15. ledna se konal D!tský karneval.
Ú$ast byla veliká. P"i!li nebo p"ijeli zájem-
ci z Nového Hrádku i okolí. Asfaltové h"i-
!t% bylo auty zcela zapln%no.

/ Od 17. do 21. ledna se uskute$nila k 30.
výro$í vzniku 'eské republiky v chrámu
svatého Víta Výstava korunova$ních
klenot'. Komoru v katedrále otev"elo 7 klí$ník#. Výstavu provázel velký zájem ve"ejnosti. Li-
dé si museli vystát dlouhé fronty. Bezpe$nostní opat"ení byla p"ísná.

/ 13. a 14. ledna 2023 prob%hlo I. kolo t"etí p"ímé volby prezidenta %eské republiky. Ú$ast
voli$# byla vysoká - v celé 'R více ne 68%, v Novém Hrádku více ne 81%. Na prvním
míst% se umístil generál Petr Pavel (35,39%) a t%sn% za ním Ing. Andrej Babi! (35,00%).
T"etí místo obsadila bývalá rektorka MU Danu!e Nerudová (13,91 %). V Novém Hrádku bylo
po"adí kandidát# stejné: 1. byl generál Petr Pavel (257 hlas#), 2. Andrej Babi! (118 hlas#) 3.
Danu!e Nerudová (54 hlas#).

/ 27. a 28. ledna prob%hlo, po velmi vyhrocené kampani, finále & II. kolo prezidentských vo-
leb. Ú$ast byla historicky nejvy!!í 70 %, v Novém Hrádku 80,8 %. S velkým náskokem p"es
900 tisíc hlas# vyhrál generál Petr Pavel (58 %), Andrej Babi! (42%). V na!em m%stysi zís-
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kal Petr Pavel 70,6 %, a Andrej Babi! 29,4 %. Volby provázelo heslo Petra Pavla Vra3me
%esku "ád a klid.

/ 3. února zem"ela ve v%ku 83 let oblíbená zp%va$ka Na6a Urbánková. V pam%ti poslucha$#
z#staly p"edev!ím její hity Závidím nebo Vilém pe e housky.

/ 11. února se ji tradi$n% konal na Panské
stráni P"ebor Podkrkono&ské 7 Jirás-
kovy  upy ve sjezdovém ly ování.

/ 11. února uspo"ádali hasi$i v sokolovn%
tradi$ní Hasi$ský bál. Op%t hrály k tanci i
poslechu osv%d$ené hudby Stavostrojka a
Antree.

/ 18. února museli po"adatelé pro dé!* a si-
lný vítr zru&it p"ipravený 24. ro$ník p"e-
jezdu Orlických hor na b! kách.

/ 24. února uplynul jeden rok od za$átku
agrese Ruska na Ukrajinu. Byl to rok
zma"ených tisíc#  ivot# na obou stranách.
Vy$erpávající válka stále trvá a "e!ení je v nedohlednu.

/ 24. února zem"el ve v%ku 84 let významný slovenský filmový re isér Juraj Jakubisko. Na-
to$il nap". filmy Tisícro$ná v$ela a Báthory, které získaly i zahrani$ní ohlas.

/ 25. února se konal Myslivecký ples. Hrála hudba Styl. Nezbytnou sou$ástí zábavy byla ob-
líbená myslivecká tombola a zv%"inové hody.

J. W. Goethe: Ka!dý  lov"k je samostatný sv"t. Není do n"j jiné cesty ne! p#es most lásky.

Anna Marková

Volební komise
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V sobotu 7. ledna procházelo na!ím
m%stysem 7 skupinek d%tských t"íkrálových
koledník#, kterým se spole$n% s jejich dosp%-
lými pr#vodci poda"ilo vybrat úctyhodnou
$ástku 57 406,- K$ (v lo0ském roce to bylo
42 167,- K$). Výt% ek sbírky bude pou it p"e-
dev!ím na podporu Pe$ovatelské slu by Ná-
chod (pomoc nemocným, osobám

s handicapem, senior#m), pomoc matkám
s d%tmi v tísni, d%tem opou!t%jícím d%tský
domov a dal!ím sociáln% pot"ebným lidem
v regionu.

D!kujeme v&em malým koledník'm,
jejich doprovodu a také Vám v&em, kte"í

jste tuto akci podpo"ili.

S ítání pokladni ek na ú#adu m"styse

T#íkrálová sbírka 2023
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Nové poznatky o Pam"tní desce umu!eným
sokolským bratr$m v Novém Hrádku

Po více ne 75 letech se pátráním na in-
ternetu a v archivu Sokola Nový Hrádek po-
da"ilo najít velice zajímavé informace o
historii pam%tní desky.

Po skon$ení války tehdej!í výbor jednoty
rozhodl,  e na budov% sokolovny v Novém
Hrádku bude umíst%na deska v%novaná umu-
$eným bratr#m. Ji v roce 1946 byl osloven
akademický socha" Václav Hynek Mach z Br-
na, který zaslal skicy t"í variant celo-
bronzových desek. Pravd%podobn% vzhledem
k vysoké finan$ní náro$nosti od tohoto "e!ení
bylo upu!t%no.

Novohráde$tí sokolové se v!ak své my!-
lenky necht%li vzdát. Po$átkem roku 1947

bylo zahájeno jednání s bratrem Václavem
/vermou z Prahy 7 & Hole!ovic, který nabídl
pomoc. Slíbil starostovi Václavu Sychrovské-
mu zaslat fotografii pam%tní desky, která byla
umíst%na na budov% sokolovny v Praze - Ho-
le!ovicích. Jednalo se o desku z $erné  uly
140 x110 cm, písmo bylo tesané do hloubky.
Na  ulovou desku byl p"imontován plastický
bronzový reliéf & dv% symbolické hlavy
utrpení a vít%zství. Bronzový reliéf, originál
socha"e Jana Kavana byl v rozm%ru cca 70 x
50 cm. Bratr /verma navrhl "e!it pam%tní
desku na sokolovnu v Novém Hrádku
stejným zp#sobem s dopln%ním ratolesti ne-
bo jiného symbolu. Osobn% se v kv%tnu 1947

Nacisté v roce 1941 rozpustili sokolskou obec a zabavili její majetek. Zdej&í jednota
pokra$ovala v $innosti ilegáln!, scházela se v klubu házené a ke hraní divadla. Za tuto
;neposlu&nost< p"i&el krutý trest. Bratr Vojt!ch Kolá$, "editel místní &koly a starosta
Podkrkono&ské 7 Jiráskovy  upy, byl umu$en v Osv!timi v roce 1942. V tém e roce za-
hynul v Terezín! pokladní sokolské jednoty Josef Sv!tlík a Josef Vond"ejc, ná$elník
jednoty, zem"el v roce 1944 v Griebo. Pam!tní desku umu$eným sokolským bratr'm od-
halil 21. zá"í 1947 tehdej&í starosta Sokola Václav Sychrovský.

Pam"tní deska na sokolovn" v Novém Hrádku
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ujal jednání s bratrem Kavanem, který byl
stejn% jako on $lenem jednoty v Hole!ovicích,
o poskytnutí originálu svého reliéfu k dal!í
reprodukci. Akademický socha" Jan Kavan
souhlasil a v%noval hrádovskému Sokolu
vzácný dar v podob% prop#j$ení sádrového
originálu k odlití bronzového reliéfu. Op%t na
radu bratra Václava /vermy byla deska o roz-
m%rech 64 x 47 cm v $ervenci 1947 odlita u
firmy V. Ma!ek, První pra ská um%lecká slé-
várna v Praze Karlín%. V dolní $ásti desky
byly zality 4 !rouby s vy"ezaným závitem a
matkou, aby se odlitek nechal p"i!roubovat na
 ulovou desku o rozm%rech 80 x 120 cm.
Bronzový odlitek ze slévárny v Karlín% pu-

toval p"ímo do Nového M%sta nad Metují
ke kamenosocha"i Karlu /t%pinovi, který jej
p"ipevnil na desku z $erné  uly, na kterou vy-
tesal po adované nápisy.

Díky hou evnatosti novohrádeckých soko-
l#, nev!ední ochot% a laskavosti bratra Vác-
lava /vermy a bratra akademického socha"e
Jana Kavana se poda"ilo na podzim roku
1947 vzdát poctu umu$eným brat"ím od-
halením pam%tní desky na budov% sokolovny,
kterého se bratr /verma zú$astnil. V sou-
$asné dob% je tato deska umíst%na na d#-
stojném míst% ve vstupní chodb% sokolovny.

Bratr Václav /verma: p"ed druhou sv%-
tovou válkou p#sobil v p"edsednictvu 'esko-
slovenské obce sokolské a byl d#v%rníkem
sokolské  upy Podkrkono!ské. Zde poznal
nesmlouvavé a pokrokové smý!lení bratra
starosty Vojt%cha Kolá$e. Oba v roce 1941

Skicy návrh$ celobronzových desek od akademického socha#e V. H. Macha

Komunikace s um"leckou slévárnou V. Ma%ka

&Dvoj e'novohrádecké plastiky na pam"tní desce
na sokolovn" v Praze - Hole%ovicích
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zatklo gestapo. Spole$n% pro ili v%zn%ní v Te-
rezín% i v Osv%timi, kam byla 15. ledna 1942
velká skupina sokolských $inovník# z Terezí-
na deportována. Bratr Vojt%ch Kolá$ podlehl
surovému mu$ení 4. dubna 1942. Václav
/verma se z Osv%timi vrátil 2. $ervna 1942.

Akademický socha", bratr Jan Kavan: vy-

studoval Státní pr#myslovou !kolu socha"-
skou a kamenickou v Ho"icích a Akademii
výtvarných um%ní v Praze. Dal!í znalosti si
dopl0oval studijními pobyty ve Francii a Itálii.

Byl $lenem Spolku výtvarných um%lc#
Mánes. P#sobil jako pedagog na St"ední
um%leckopr#myslové !kole v Zlín% a pozd%ji
jako profesor na Vysoké !kole um%lecko-
pr#myslové v Praze. Ú$astnil se "ady sout% í,
nap"íklad na tumbu sv. Václava pro chrám sv.
Víta $i na pomník Bo eny N%mcové.. Jeho
sochy, nej$ast%ji motivy dívek a  en, jsou
umíst%ny v parcích a na prostranstvích m%st
celé 'R.

Karel /t%pina: kamenosocha" z Nového
M%sta nad Metují. V letech 1948 & 1951 a
1954 & 1956 vykonával funkci p"edsedy
M%stského národního výboru Nové M%sto
nad Metují.

Akademický socha" Václav Hynek Mach:
pat"il k významným osobnostem moravského
socha"ství první poloviny 20. století. Jeho dílo
je spjato p"edev!ím se socha"skou výzdobou
brn%nské mezivále$né architektury. Je auto-
rem "ady pomník# a pam%tních desek, které
lze najít na r#zných místech 'ech a Moravy,
ale i ve Slovinsku, Itálii, na ostrov% Capri a v
Jeruzalém%.

Jarmila a Zden%k Dra!narovi

Odhalení pam"tní desky (21. 9. 1947)

Environmentální vyú!tování m"styse za rok 2022

Elektrospot"ebi$e jsou sou$ástí na&eho ka dodenního  ivota a jen t! ko si jej bez nich
doká eme p"edstavit. Elektroodpad je tak v sou$asné dob! jedním z nejrychleji rostou-
cích druh' odpadu.

Pro zaji!t%ní sb%ru a recyklace ji vyslou i-
lých elektroza"ízení si ná! m%stys vybral ke
spolupráci kolektivní systém ASEKOL. Elek-
troodpad obsahuje "adu zdraví !kodlivých
materiál# a díky zaji!t%ní správné recyklace
vyslou ilých elektroza"ízení p"ispíváme
k ochran%  ivotního prost"edí. Recyklace
navíc umo 0uje op%tovné materiálové vyu ití
a pat"í mezi základní principy cirkulární eko-
nomky. Míra op%tovného materiálového vyu-
 ití je velmi vysoká a dle jednotlivých typ#
výrobk# dosahuje a 95 %.

Jakým rozsahem ná! m%stys p"isp%l k
lep!ímu  ivotnímu prost"edí se dozvídáme z
environmentálního vyú$tování zpracovaného

spole$ností ASEKOL. Díky zodpov%dné
recyklaci vznikají úspory spot"eby elektrické
energie, primárních surovin, vody, okyse-
lování prost"edí a produkci skleníkových ply-
n#.

Certifikát environmentálního vyú$tování
vy$ísluje p"ínos na!eho m%styse k ochran%
p"írody v roce 2022. Vyplývá z n%j,  e díky
mno ství námi odevzdaných elektroza"ízení
jsme uspo"ili 5,95 MWh elekt"iny, 429,17 litr#
ropy, 230,11 m3 vody a 1,37 tun primárních
surovin. Navíc jsme sní ili emise sklení-
kových plyn# CO2ekv. O 1,88 tun, a produkci
SO2ekv. (který zap"í$i0uje okyselování
prost"edí) o 23,11 kg.
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Ka dý kus vyt"íd%ného elektra se po$ítá,
co dokazuje p"íklad 100 vyt"íd%ných note-
book#, které uspo"í 10 MWh elekt"iny. Takové
mno ství odpovídá 3leté spot"eb% elekt"iny
rodiny  ijící ve standardním bytu. Za 100 kg
vyt"íd%ných elektrospot"ebi$# se u!et"í takové

mno ství ropy, které by sta$ilo na výrobu
benzínu pro cestu z Prahy do Pa"í e. D%kuje-
me v!em, kte"í pe$liv% t"ídí odpad a p"ispívají
tak k ochran%  ivotního prost"edí.

Bc. Zden%k Dra!nar

*Environmentální vyú tování je vypo ítáváno pomocí studie !ivotního cyklu výrobku (tzv. LCA " LifeCycleAs#

sessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektroza$ízení na !ivotní prost$edí. Studie zo#

hled%uje v&ech 6 skupin elektrospot$ebi ', jejich! zp+tný odb+r kolektivní systém ASEKOL zaji&-uje.
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P#ebor  upy Podkrkono%ské & Jiráskovy
v ob#ím slalomu 2023

Do závodu se p"ihlásilo 45 závodník# a
startovalo jich 33. Tra* byla postavena na
slalomáku vedle vleku. Byla p"ipravována za
tím ú$elem hned, jak napadl sníh !lapáním a
potom i rolbou. Kloubové ty$e bylo nutno za-
vrtat v%t!inou a do zem%. Druhé kolo bylo
mírn% p"estav%no pro regulérnost a kvalitu
podlo ky.

M%"ení $as# elektronickou $asomírou bylo
bez závad. Po lo0ských problémech byla $a-
somíra rekonstruována pro spojení startu s
cílem kabelem. Diplomy byly ti!t%né na míst%

Ly a"ský oddíl T. J. Sokol Nový Hrádek uspo"ádal v sobotu 11. 2. 2023 p"ebor sokolské
 upy Pokrkono&ské 7 Jiráskovy ve sjezdovém ly ování a ve"ejný oblastní závod pro Ná-
chodsko a Orlicko v ly a"ském sokolském areálu Panská strá) v Novém Hrádku.
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na kvalitní le!t%ný karton. Medaile a ceny byly
po"ízeny z prost"edk#  upy, m%styse a T. J.
Sokol.

V%t!ina závodník# byla z místního oddílu,
z ostatních jednot p"ijeli ly a"i z 'eské Skali-
ce, Dvora Králové a Lib0atova. Pozváni byli
ly a"i ze sousední Orlické  upy a sp"ízn%né
sousední nesokolské oddíly.

Po$así bylo p"íjemné, zázemí s nejnut-
n%j!ím ob$erstvením v areálu. P"ed vyhlá-
!ením výsledk# a p"edáním cen se v!ichni
ú$astníci závodu shromá dili k vytvo"ení fo-
tky je!t% se startovními $ísly (s logem Sokola
a heslem) a s banerem 'OS.

Jeronym Holý st.
"editel závodu a p"edseda oddílu ly ování
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Myslivecké okénko
Tradi$ní vycházka p"ed koncem starého roku

Dne 26. 12. 2022 jsme se setkali na tradi$ní vycházce. Trasa tentokrát vedla p"es Zádu!ní
les a Bahna. Pozorní lovci m%li mo nost zahlédnout srn$í zv%", zajíce a mnoho druh# ptactva.

Vycházka Ost"í '

I d%ti z mysliveckého

krou ku Ost"í i Nový

Hrádek podnikly

1. 3. 2023 v rámci

sch#zky vycházku k

"obo"e" Bydlo. Cestou

poznávaly lesní zví"ata.

Na fotce jsou zachyceni

Ost"í i s laní jelena ev-

ropského.
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16. myslivecký ples 2023

Dne 25. 2. 2023 jsme po dvouleté
covidové p"estávce uspo"ádali tradi$ní, ji 16.
myslivecký ples. Ten leto!ní byl zahájen a
posléze zpest"en n%kolika vstupy Tria lesních
roh# ve slo ení: Monika N%mcová, Lenka
N%mcová a Vendula Chládková z Police nad
Metují.

Na  ádném z na!ich ples# doposud
nechyb%la bohatá tombola s typicky
mysliveckými cenami, a tak tomu bylo i letos.
Jako hlavní cenu jsme pro tento rok vybrali
da0ka evropského. Dal!í místa p"edních a
ryze mysliveckých cen byla obsazena
kolouchem jelena dybowského, seletem

prasete divokého, srnou $i ba anty.
Zv%"inová v!ak nebývá jen tombola, ale i
kuchyn%. Na ú$astníky plesu $ekala výte$ná
nabídka jídel - jelení plátek, myslivecká
sm%s, kan$í výpe$ky nebo srn$í sví$ková.

D%kujeme v!em, kte"í se na organizaci
leto!ního plesu podíleli a umo nili nám tak v
této krásné tradici pokra$ovat i po dlouhé
pauze. Dále také díky sponzor#m, p"íznivc#m
myslivosti a vám, kte"í jste si tento zá itek
nenechali ujít. T%!íme se na setkání i na tom
p"í!tím v roce 2024.

Zlatko Hála
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Zvoni!ka 2022 - soust#ed"ní ly a#ského oddílu

Soust"ed%ní se zú$astnilo 16 d%tí, 5 trené-
r#, kucha" a rodi$ovský doprovod pro malé
d%ti. Po$así bylo ka dý den jiné. V sobotu
mráz, v ned%li sluní$ko s mrazem, v pond%lí
pod mrakem, v úterý sluní$ko, ve st"edu otep-
lení a poprchávání, ve $tvrtek dé!*. D%ti, kte-
ré byly ve slo ení 8 d%v$at a 8 chlapc#, si
vyzkou!ely své ly a"ské dovednosti na r#z-
ných druzích sn%hu, nebyla dop"ána jen jízda
v pra!anu.

Ráno byl v 7:15 hodin budí$ek. Ke snídani
nechyb%lo kakao a n%co upe$eného od ma-
minek. V 8:30 hodin byli v!ichni po rozcvi$ce
p"ipraveni na ?první lano@. V dopoledních
hodinách se jezdilo na Zahrádkách, men!í
d%ti na Javo"áku nebo Smrku. V 10:30 hodin

byla !ikovným kucha"em p"ipravena polévka,
následoval odpo$inek. Nástup na sjezdovku
p"esn% ve 12 hodin. Trénovalo se na v!ech
sjezdovkách v areálu i na dokonale upravené
závodní sjezdovce Labu* (nyní Javor).
V 13:30 hodin se jelo na chalupu na hlavní
jídlo, nap". bramborová ka!e s masem, vep-
"o-knedlo-zelo. Následoval poob%dový odpo-
$inek a op%t v 14:30 nástup p"ed chalupou na
t"etí fázi celodenního trénování. Jezdilo se do
zavírací doby, tj. do 16 hodin a pak návrat na
chalupu. Na zpest"ení se odpoledne v pond%-
lí !lo na b% ky a ve st"edu na kluzky, k tomu
se vyu ila mírná sjezdovka U Lesa. Poté tro-
chu vitamín#, nakrájená jablí$ka a $ekání na
ve$e"i. K ve$e"i byl nap". t%stovinový salát,

V p"edváno$ním $ase od 17. do 22. prosince 2022 prob!hlo v Peci pod Sn! kou p"edzá-
vodní soust"ed!ní ly a"ského oddílu T. J. Sokol Nový Hrádek. U pátou desítku let se
koná soust"ed!ní na chalup! Zvoni$ka uprost"ed sjezdovky Zahrádky ve Skiresortu
%erná Hora 7 Pec.
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ku"e s bramborovou ka!í. B%hem dne ne-
chyb%l pudink. Po ve$e"i se !lo n%kolikrát ven
na zdravotní procházku za ú$elem jiného za-
tí ení nohou.

Ve$er star!í chlapci zkontrolovali skluznice
na ly ích, p"ípadn% je v!em navoskovali, vyn-
dali boti$ky z ly ák# a dali je su!it. Tak bylo
na dal!í den v!e p"ipraveno. D%v$ata dle roz-
pisu slu eb pomáhala v kuchyni p"i mytí ná-
dobí a uklizení stol# po jídle. Je ji 
samoz"ejmostí,  e star!í d%ti jsou nápomocny
se v!ím pot"ebným mlad!ím.

Trené"i ve$er p"edávali informace o
chování na horách. Zopakovalo se tzv. desa-

tero ly a"e, jak se zachovat v nestandardních
situacích na sjezdovce jako je ne$ekaný
úraz, orientace na horách za !patného po$a-
sí. Ve$er se hrály karty, kule$ník nebo netra-
di$ní hry s nafukovacími balonky. Trené"i
b%hem dne natá$eli jízdy d%tí na sjezdovce,
ve$er se nato$ená videa rozebírala a hodno-
tila. Ka dý den byl znát na výkonnosti a
zdokonalení ly a"ských dovedností.

Sn%hové podmínky nám p"ály a v!ichni se
v po"ádku vrátili dom# nat%!eni na Je í!ka.
Co si p"át dále v této zim%? Sníh, metr
pra!anu.

SKOL Trené"i

Rok 2022 na rozhledn" a v infocentru pohledem statistik

Podle po$ítadla, které je na rozhledn! instalováno, nav&tívilo rozhlednu 25804 ná-
v&t!vník' a p"ibli n! stejný po$et zavítal i do infocentra. Nejvíce lidí p"i&lo o prázdni-
nách - za oba m!síce to bylo 10042 osob. Naopak nejmen&í náv&t!vnost byla hned v
lednu, kdy se p"i&lo rozhlédnout 769 zájemc'.

V infocentru je v prodeji 90 druh# p"e-
dev!ím reklamních p"edm%t#. Nejv%t!í zájem
je o pivo Frymbulín, které nelze jinde koupit, a
dále o pohlednice, turistické vizitky,
magnetky, d"ev%né turistické známky, troj-
hránky a su!enky a také o velmi dobrou me-
dovinu. Mnoho Hrádovák# vyu ívá mo nost
zakoupení reklamních p"edm%t# jako origi-
nálních dárk#, kdy jedou n%kam na náv!t%-
vu. Celkem se v roce 2023 prodalo
reklamních p"edm%t# za 550 tis. K$.

V infocentru v pr#b%hu roku prob%hlo p%t
výstav, p"i$em u v%t!iny z nich byla i p%kná
vernisá . Konkrétn% se jednalo o:
/ výstavu maleb hrádovské malí"ky Petry
Schwarzerové

/ malby a výtvarné práce  ák# Základní !ko-
ly N. Hrádek

/ výstavu prací  ák# Mate"ské !koly N. Hrá-
dek - Co si !eptají stromy

/ výstavu obraz# Mariana Páchnika
/ výstavu d"evo"ezeb Josefa Noska a maleb
Moniky Lesákové

Pro rok 2023 je naplánováno !est výstav
v dy po dvou m%sících. Konkrétn% v b"eznu a

dubnu probíhá jedine$ná výstava obraz# kli-
ent# Pobytového st"ediska Kostelec nad Orli-
cí nazvaná My z jiných kout# sv%ta.

Ing. Pavel Sobotka
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Silnice Rokolský most & Nový Hrádek, co bude dál?

Citace z Frymburských ozv%n 3/2021:
/O tom, !e se oprava silnice z Rokolského

mostu na Nový Hrádek nepovedla, to u!
v&ichni dávno víme. Ve vzduchu vlající svodi#
dla, rozpadající se krajnice, trhliny ve vozov#
ce sv+d í o kvalit+ projektu i odvedené práce.
M+stys Nový Hrádek dlouhodob+ usiluje o
napravení tohoto zoufalého stavu. V sou#
 asné dob+ se snad blýská na lep&í  asy.
Údr!ba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
zpracovává p$íslu&nou projektovou doku#
mentaci. V rámci úprav dojde k roz&í$ení
stávající krajnice pomocí gabionových zdí.
Stavba zdí bude probíhat pod ochranou zá#
porového pa!ení, tak aby do&lo k minimální#
mu po&kození komunikace a sou asn+ byl
mo!ný provoz jedním pruhem. Stavební práce
by m+ly být realizovány b+hem jedné stavební

sezony v roce 2022 a m+ly by být dokon eny
p$ed p$edáním komunikace do zimní údr!#
by.1

Kdy na podzim roku 2021 byly psány vý-
!e uvedené "ádky, netu!il jsem,  e z d#vodu
chyb%jících finan$ních prost"edk# nebude
oprava silnice k Rokolskému mostu v roce
2022 uskute$n%na. Budeme tedy doufat,  e
se tak stane v roce leto!ním tak, jak jsme byli
informováni v dopise paní Ing. Van%$kové
z Údr by silnic KHK a který obsahuje seznam
akcí, které se budou v leto!ním roce rea-
lizovat na silnicích v regionu Náchodska. Tyto
akce bude realizovat Královéhradecký kraj
v zastoupení Údr bou silnic Královéhra-
deckého kraje a.s.

Bc. Zden%k Dra!nar
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Vas$v b"h 2023

Leto!ního ro$níku Vasova b%hu ve /védsku - úctyhodných 90 km na b% kách - se zú$astnil
i hrádovák Ing. Pavel Je ek - blaho"ejeme!

Jeronym Holý st.
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Adventní vycházky senior$ 2022
Stále se nabízely dobré podmínky bez

sn%hu na poznávací p%!í výlety. V úterý 29.
listopadu 2022 jsme se vydali jedenáct výlet-
ník# autobusem do Bla kova. A proto e jej
známe jen podél hlavní silnice, p"áním jedné
z ú$astnic bylo podívat se i do obce. Objevili
jsme náves krásné vesni$ky s po ární nádr í
a n%kolika opravenými domky. Turistickou tra-
sou jsme pro!li p"es Bradla lesem a na Re-
zek k vile architekta Jurkovi$e chrán%nou
památkovým ú"adem. Vilu si nechal postavit
podnikatel pan Bartelmus. U Bartelmuse byl
zam%stnán v Novém Jáchymov% na Beroun-
sku i mladý Tyr! jako vychovatel jeho dvou
syn#.

Úzkou p%!inou jsme pro!li ke kapli sv. Bar-
bory s pramenem lé$ivé vody a budovám

bývalých Lázní Rezek, které slou ily v minu-
losti mnoha výletník#m. Zde se setkal na let-
ním pobytu 1877 Jan Neruda s Miroslavem
Tyr!em. 'as nepracuje ve prosp%ch staveb
ani okolní p"írod%.

Do!li jsme do Rezecké ulice novom%stské-
ho údolí, pro!li Zelenou ulicí a vystoupali na
nám%stí k vy"ezávanému betlému a adventní-
mu stromu u bývalé radnice. Nám%stí a vý-
zdoba na nás dýchla blí ícími se váno$ními
svátky. Neminuli jsme ani místní muzeum s
výstavou betlém# od autor# Ji"ího /kopka,
kterým dal vy"ezanou podobu na p"ekli ce ro-
dák z Mezilesí pan Josef Marván. Dov%d%li
jsme se i !patnou zprávu,  e den p"ed výle-
tem pan Marván zem"el, mnozí jsme jej znali
jako organizátora hojn% nav!t%vovaných vý-
stav betlém# na Mezilesí. Milé betlémy a po-
stavi$ky vytvo"ené paní Haldovou nás také
moc pot%!ily.

P"ed odjezdem autobusem dom# jsme si
dop"áli dal!í radost, a to s kávou a sladkostí v
cukrárn% u Kamily s krátkým posezením v
teple.

Na dal!ích adventních vycházkách jednot-
liví sokolové, kte"í si kilometry zapisovali, u!li
v adventním $ase do 24. prosince celkem
259 kilometr#.

ná$elnice Lidmila Martinková
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XVII. v%esokolský slet 2024

V Novém Hrádku se rozhodli cvi$itelé Radka Machová, Lída Martinková, Markéta Va)-
ková a Pavel Sobotka k následujícím nácvik#m:
/ pro d!ti mlad&ího &kolního v!ku (kluky a holky) skladba Sokolhraní. Cvi$ebním ná$iním

je stavebnicová rozkládací kostka
/ pro  actvo star&ího &kolního v!ku (kluky a holky) je ur$ená skladba Fitness, kde mlá-

de cvi$í s krátkými bradly a ponpony
/  eny budou nacvi$ovat skladbu s prvky jogy se skládacími karimatkami nazvanou Leporelo
/ mu i po del!ím váhání p#jdou do skladby Rocková symfonie (dorostenci, mu i a  eny).

Jako ná$iní jim bude slou it del!í ty$.
V t%chto dnech naplno probíhají první nácvi$né srazy pro cvi$itele v Praze v Tyr!ov% dom%.

Jsou jednodenní a náro$né v tom,  e v jednom dnu auto"i skladeb cvi$itel#m p"edávají vytvo-
"ené skladby formou aktivního t%lesného pohybu s hudbou. B%hem sou$asných cvi$ebních
hodin u m# eme zkou!et n%které prvky.

Do zá"í, kdy za$ínáme s nácvikem cvi$enc#, je je!t% n%jaký $as, ale za$átkem $ervna musí-
me objednat kolik jakého ná$iní pro jednotlivé skladby budeme pot"ebovat. Proto u nyní zji!-
*ujeme zájem u d%tí a dosp%lých. Abychom nezaspali.

V!echny skladby jsou atraktivní, nejen pro které jsme se na
Hrádku rozhodli. Ka dý je schopen se za !kolní rok skladbu nau-
$it, vylep!it kondici, koordinaci, u ít si kamarády. Pokud by se
n%kdo cht%l p"idal k nácviku jiné skladby nap"íklad pro rodinné ko-
lektivy S tebou m% baví sv%t, nebo mu skou silovou skladbu P"ed
kamerou Praha a dal!í skladby, tak je ka dý vítán. Informace
mohou podávat ná$elníci Lída Martinková a Pavel Sobotka. Pro-
paga$ní videa a seznámení se skladbami a jejich tv#rci je mo no
shlédnout na odkazu 'eské obce sokolské:

https://prosokoly.sokol.eu/projekt/slet.
Pokud je!t% váháte, hlaste se u na!ich vý!e uvedených cvi$itel#. P"íle itost v takovém roz-

sahu je jen jednou za !est let. A také ?Ve zdravém t%le zdravý duch!@

Za výbor jednoty Sokol Nový Hrádek ná$elnice Lída Martinková

Pro XVII. V&esokolský slet p"ipravili auto"i dvanáct skladeb. Je tu vý-
zva nejen pro $leny Sokola, zapojit se do pravidelného cvi$ení s hud-
bou a pohybem ur$eným pro malé d!ti s rodi$i a po cvi$ence
seniorského v!ku.

28

FRYMBURSKÉ OZV NY - 1 / 2023

Hasi!ský rok
Na!i $lenskou základnu tvo"í celkem 84

$len#, z toho 20 d%tí. Pr#b% nou údr bu a
kontrolu vybavení na!eho sboru provádíme
ka dým rokem. Zde zmi0me nap". p"enosnou
motorovou st"íka$ku PS12, PS16, elektro-
centrálu, ponorné $erpadlo, kalové $erpadlo,
motorovou pilu, GSM svolávací za"ízení Pelig
v1.5ZH, ru$ní radiostanici Motorola DP4400,
GP380 a Maxon SL 55+, vozidlové radiostani-
ce Motorola DM4600 a GM360 a dopravní
automobil DA-L1Z. Technickou kontrolou pro-
!lo i na!e zásahové vozidlo, které v lo0ském
roce vyjelo celkem ke 24 zásah#m. Zde je
jejich vý$et:

6. ledna jsme spolu s hasi$i ze stanice
Dobru!ka zasahovali u stromu, který spadl
p"es telefonní vedení a $áste$n% zasahoval
do vozovky vedoucí na Rzy.

17. ledna - strom, který strhnul elektrické
vedení, zablokoval celou !í"i vozovky vedoucí
na Doly. Zam%stnal tak na!i jednotku a op%t
hasi$e z Dobru!ky, kte"í si navíc museli vy á-
dat spolupráci energetik#.

25. února jsme byli povoláni k olejové
skvrn% na parkovi!ti pod rozhlednou na /i-
beníku. I zde jsme spolupracovali s jednotkou
z Dobru!ky.

14. b"ezna jsme odstranili strom, který
$áste$n% zablokoval silnici na Sn% né.

24. b"ezna v katastru obce Lipí, na
svazích nad osadou Ostrovy, do!lo k rozsáh-
lému lesnímu po áru. Postupn% byly povolá-
ny profesionální jednotky z Náchoda,
Jarom%"e, z Velké Jesenice, 'erveného
Kostelce, Nového Hrádku, Velkého Po"í$í,

Nového M%sta nad Metují, Dolní Radechové,
'eské Skalice a Náchoda. S ha!ením po áru
pomáhal vrtulník Policie 'R, který provedl 13
shoz# vody z tém%" 1000 litrového vaku. Na-
!ím úkolem bylo dopln%ní a st"ídání na-
sazených hasi$# p"i dohledávání a
doha!ování ohnisek b%hem likvidace po áru.
Nasadili jsme nejprve n%kolik proud# C, které
byly postupn% nahrazeny flexibiln%j!ími prou-
dy D. Úplná likvidace po áru prob%hla a v
dopoledních hodinách dal!ího dne, proto e
b%hem noci ha!ení kv#li slo itému a nebez-
pe$nému terénu neprobíhalo.

27. b"ezna jsme byli povoláni k uha!ení
malého lesního po áru na k"í ové cest% v
Rokoli. Spolu s námi byla p"ítomna i jednotka
z Bohda!ína a stanice Dobru!ka. K uha!ení
byl pou it jeden vysokotlaký proud.

15. dubna, tedy na Velký pátek od-
poledne, do!lo k po áru lesa po t% b% v ka-
tastru Ole!nice v Orlických horách. Na místo
vyrazily profesionální jednotky z Dobru!ky a
Rychnova nad Kn% nou, které doplnili
dobrovolní hasi$i z Ole!nice v Orlických ho-
rách, Bohda!ína, De!tného v Orlických ho-
rách a my. K plamennému ho"ení ji v dob%
na!eho p"íjezdu nedocházelo, ale bylo nutné
rozsáhlou plochu dostate$n% ochladit a
provlh$it. Nasazeny byly 1 proud C a 1 proud
D se smá$edlem. Jeden z pa"ez# musel být
roz"ezán, aby mohl být doha!en zevnit". P"i
odjezdu do!lo k uvíznutí na!í cisterny vpod-
má$eném sva itém terénu a na pomoc musel
být povolán traktor.

11. kv!tna na  ádost Policie 'R, která
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prov%"ovala hlá!ení n%kolika sv%dk#, a po do-
hod% se starostou m%styse, jsme se zapojili
do pátrání po neznámé osob% údajn% volající
o pomoc. Na základ% dostupných informací
tak byly projity ulice Mikulá!#v kopec, Bu-
kovecká, Rokolská a cesty vmístních $ástech
Doly a Krahul$í. >ádná osoba nalezena neby-
la a akce byla za soumraku ukon$ena.

22. $ervna p"i strojní vykládce slámy do
chléva do!lo k jejímu zapálení a rozho"ení v
prostoru stájí dobytka. Ten byl z prostoru v$as
vyveden personálem a nebyl tak po árem dá-
le ohro en. Z na!í cisterny byly rozvinuty dva
proudy C se smá$edlem a jeden vysokotlaký.
Na zásahu se podíleli profesionální hasi$i z
Dobru!ky a Rychnova nad Kn% nou a
dobrovolní z Bohda!ína, Ohni!ova, Slavo-
0ova, na!e jednotka, Ole!nice v Orlických ho-
rách a Nového M%sta nad Metují.

K $astým výjezd#m pat"í likvidace vosích a
sr!ních hnízd. B%hem srpna a zá"í jsme k to-
muto typu zásahu vyrazili celkem p%tkrát.

21. zá"í nám byl nahlá!en dým vycházející
ze sklepa rodinného domu. Mo nost,  e se
uvnit" nachází osoba, byly d#vodem výjezdu
hasi$# do obce Jest"ebí. B%hem pr#zkumu v
dýchací technice byla osoba nalezena,
nejevila v!ak ji bohu el známky  ivota.
Doutnající materiál ze sklepa musel být kv#li
doha!ení vyskladn%n. Spolu s námi za-
sahovali profesionální hasi$i z Dobru!ky, Ná-
choda a Rychnova nad Kn% nou a dobrovolní
z Nového M%sta nad Metují, Jest"ebí, Mezile-
sí, Slavo0ova a Bohda!ína.

29. "íjna jsme na  ádost Policie 'R vyjeli
na pomoc s hledáním ztraceného dvouletého
chlapce poblí Sedlo0ova. Do pátrání se

krom% policejních ps# a vrtulníku s termovizí
zapojili také profesionální hasi$i z Dobru!ky,
Rychnova nad Kn% nou, z De!tného, Ole!ni-
ce v Orlických horách, Bohda!ína, Dobrého a
Nového Hrádku. Chvíli p"ed setm%ním se
chlapec v po"ádku na!el.

Na!i výjezdovou jednotku tvo"í celkem 22
$len#, kte"í jsou povinni ka dým rokem projít
preventivní zdravotní prohlídkou a být od-
born%, fyzicky a psychicky zdatní. Desátým
rokem je na!e jednotka za"azena v obci
Sn% né do jejího poplachového plánu. To
znamená,  e ji pro zmín%nou obec plníme
protipo ární úkony místní jednotky.

Práce na!eho sboru nestojí pouze na vý-
jezdech, ale i na po"ádání spole$enských a
sportovních akcí. Ka doro$n% po"ádáme pou-
*ové opékání, kam mimo jiné dorazila také
st"elnice a houpa$ky. V zá"í pak organizuje-
me Náchodskou hasi$skou ligu a nedlouho
poté Drakiádu. Ta se op%t i p"es men!í ne-
p"íze0 po$así vyda"ila. Bylo vid%t spoustu
nádherných drak#, které se vzná!eli a nad
nám%stím, no prost% krása. Ji tradi$n% byly
d%tem p"edány poháry za nejlep!í a nejorigi-
náln%j!í draky a n%jaké ty sladkosti, které ta-
ké ud%laly radost. >enské obsazení sboru
op%t nezklamalo a p"ichystalo spoustu dobrot
ke káv%.

V p"edváno$ním $ase nesm%la chyb%t ani
Mikulá!ská nadílka u nás na hasi$ském h"i!ti.
Balí$ky darované ú"adem m%styse jist% pot%-
!ily v!echny d%ti a oh0ostroj pak ud%lal ra-
dost i nám v!em p"ihlí ejícím.

Velkou kulturní akcí, kterou po"ádáme tra-
di$n% za$átkem února je HASI%SKÝ PLES.
Ten lo0ský byl krásný, ale ten leto!ní, hlavn%
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díky vám, byl opravdu p"enádherný. Jsme
moc rádi a jsme vám v!em moc vd%$ní za ve-
likou podporu, kterou vyjad"ujete mimo jiné
ú$astí a také krásnými p"ísp%vky do tomboly
práv% na tento ples. Velké pod!kování pat"í
v&em ú$inkujícím. Za hudební vystoupení
dechové hudb! STAVOSTROJKA (jmeno-
vit! zp!vák'm Lubo&i Pavlí$kovi, Dá&e
Radové a Kate"in! Poláchové), hudební
skupin! Antreé (Filipu Kolá"ovi a Mí&e Ko-
lá"ové). Za skv!lá tane$ní vystoupení
man el'm Kyselým, Vladimí"e Langové z
tane$ního studia Intimate pole dance a
Zuzan! Tajovské za Dogdancing (tanec s
pejskem). Bylo to krásné!!!

Mezi na!e priority pat"í i neustálé pr#-
b% né vzd%lávání $len#, dopl0ování odborné
zp#sobilosti, ú$ast na v!ech okrskových !ko-
leních a taktická cvi$ení.

Rádi se jezdíme inspirovat a pozdravit i
okolní sbory na jimi po"ádané akce. Pozvání
jsme p"ijali na otev"ení nov% opravené
zbrojnice v Naho"anech. Zde byla p"edvede-
na mj. stará historická technika. Krásn% bylo i
na oslavách 140 let v obci 'ern$ice. Ne-
chyb%la ani na!e náv!t%va na tradi$ním
hasi$ském tábo"e v Kamenci, kde jsme
provád%li ukázky spolu s policií a zdravotními
záchraná"i. D%ti si mohly prohlédnout i na!i
techniku.

Jednou z nejd#le it%j!ích v%cí pro ná!
sbor je i práv% práce s d%tmi. Po celý rok ne-
chybí pravidelné krou ky, sout% e a výlety.

Náv!t%va u $len# na!eho sboru p"i p"íle i-
tosti jejich jubileí je samoz"ejmostí. P"i valné
hromad% konané 29. prosince v restauraci
Na Kovárn%, nám bylo velikou ctí p"edat

celkem 70 vyznamenání a ocen%ní za práci
pro sbor. Je!t% jednou v!em srde$n% gra-
tulujeme a vá íme si jejich práce a podpory v
na!em sboru. Mezi významné a dá se "íci i
 ivotní chvíle pat"í i nádherné ocen%ní první-
mu zaslou ilému hasi$i na!eho sdru ení
bratru Milanu Grimovi. Ocen%ní si byl

p"evzít 25. "íjna v centru hasi$ského hnutí
v P"ibyslavi u Havlí$kova Brodu. I zde ob-
rovská gratulace od nás v!ech.

Bohu el p"icházejí i ty smutné chvíle pro
ná! sbor. Jednou z nich jsou i úmrtí na!ich
dlouholetých $len#. Bratr Jaroslav Rázl byl
ten, který nás v lo0ském roce opustil. 'est je-
ho památce.

Plán# ná! sbor má do budoucna mnoho, a
proto v%"íme,  e v tomto následujícím roce se
nám je poda"í uskute$nit.

Pod%kování za spolupráci a vst"ícnost
pat"í ú"adu m%styse, v!em ostatním slo kám
zde v Novém Hrádku, a p"edev!ím Vám
v!em, kte"í sledujete $innost na!eho sboru a
podporujete ho t"eba i ú$astí na jím po"á-
daných akcích. P"eveliké pod%kování pat"í
pak v!em $lenkám i ne$lenkám na!í or-
ganizace. Nechybí na  ádných námi po"á-
daných akcích, brigádách, pomáhají s d%tmi,
pí!í kroniku, v dy je od nich n%co dobrého na
zub, no prost% zabezpe$ují ten takzvaný
domácí chod sboru. P"iznejme si,  e bez nich
by ná! sbor takto nefungoval. Vám dámy
pat"í velké uznání a veliké díky!

Na záv%r Vám jménem sboru a jménem
svým p"eji, a* nám v!em tento rok p"inese
spoustu radosti, nových výzev, inspirací a
hlavn% hodn% zdraví$ka.

Za SDH Petra P"ibylová
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Nedávné akce hasi!$

Výro ní valná hromada sboru 29. 12. 2022. Zhodnocení celoro ní  innosti sboru po dvouleté nucené pauze
* covidu. Hosté: Major Ond#ej +ohani z HZS Rychnov nad Kn"!nou, br. Milan Kligl za OSH Náchod,

br. Ivan Kraus za KSH Královéhradeckého kraje a starosta m"styse Bc. Zden"k Dra%nar.
Mezi mnoha ocen"nými  leny bylo p#edáno i to nejvy%%í ocen"ní * /ád sv. Floriána obdr!ela s. Olga

Beková a br. Milan Grim. Dobrá ve e#e, p#íjemné posezení a dru!né p#edávání zku%eností.

Po!ár sazí v komín" 5. 1. 2023 *  astý jev v topném období * foto z obce Sn"!né.
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První leto%ní sout"! mladých hasi $ * p"tiboj v Teplicích nad Metují * 28. 1. 2023 - první p"tice obsadila
krásné  tvrté místo a druhá dvanáctou p#í ku

Výro ní valná hromada okrsku Mezilesí, která se konala 17. 2. 2023 v restauraci U sv. Floriána na
Sendra!i, kde jsme zhodnotili  innost v%ech sedmi sbor$ okrsku, zprávu za ná% sbor p#e etla s. Martina

Suchánková.
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Hasi ský ples * 11. 2. 2023 * krásná výzdoba a dekorace, pestré ob erstvení v etn" n"kolika druh$
jednohubek a sladkých dezert$, op"t skv"lá dechová hudba Stavostrojka se svými zp"váky Dagmar

Radovou, Lubo%em Pavlí kem a Kate#inou Poláchovou, moderní hudba Antréé, kterou doprovází svým
zp"vem Filip a Michaela Kolá#ovi, krásn" vyzdobený fotokoutek s hasi ským materiálem, ú!asné barevné
efekty, krásné p#edtan ení v podání man!el$ Martina a Jany Kyselých, dogdancing * tanec s pejskem +
Zuzana Tajovská z Lan%krouna a pole dance Vladimíra Langová z Intimate pole dance studio z Pardubic
(tanec u ty e). Veliké a srde né pod"kování pak pat#í v%em po#adatel$m, obsluze v baru, kuchyni, vý epu

a %atn" a hlavn" v%em sponzor$m a na%im p#íznivc$m, kte#í p#isp"li svými výrobky a cenami do na%í
bohaté tomboly.

Druhá leto%ní sout"! mladých
hasi $ se konala v kulturním

dom" v +eské Metuji,
kde sout"!ila sedmi lenná

dru!stva ve vázání uzl$ a my
obsadily p"kné páté místo.
Za hasi e z Nového Hrádku

se zú astnily Nela Brennerová,
Adéla Bene%ová, Julie
H$lková, Daniel Hrubý,

Matyá% Herzig, Jakub Maisner
a Vladimír Fi%er.

Jarmila Grimová
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D"tský karneval

Ob$erstvení s dobr#tkami pro d%ti a
dosp%lé z#stalo stejné jako v minulých letech.
P"i organizaci sout% ních disciplín a tan-
cování pomáhali pomocníci z "ad cvi$enc# a
pomahatel# sokola. V!ichni m%li na sob%
kostým ve form% rozli$ných pokrývek hlavy
(nap". svítivý $arod%jnický klobouk,
!a!kovské $epice, bu"inky, slamáky, !átky).
V t%locvi$n% mohly nejmen!í d%ti také vyu ít
postavený d%tský koutek s klouza$kou.

D%tského karnevalu se zú$astnilo 86 d%tí
v maskách, k tomu lze p"ipo$íst minimáln%
dvojnásobnou ú$ast rodi$#, prarodi$#, souro-
zenc# a jejich p"átel. Vyhla!ování ?deseti nej-
lep!ích masek@ bylo formou hlasování, kdy

V ned!li 15. ledna 2023 se konal v sokolovn! po ro$ní odmlce D!tský karneval. Moderá-
torskou &tafetu po Jan! (inkorové p"evzal Luká& Mach. O hudbu se starala zku&ená
dvojice DJ Petr a Petr (Petr Hlavá$ek a Petr Bohadlo). Rodina (inkorova, která karnevaly
po"ádala tém!" t"i desítky let, p"edala své zku&enosti a své know-how rodin!
Machových. Je&t! jednou díky rodin! (inkorových za jejich organizování a tradici ko-
nání d!tského karnevalu.
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na lístek p"ihlá!ené masky se nahlásila t"i $ís-
la masek, která se ú$astník#m líbila. Maska
s nejv%t!ím po$tem hlas# vyhrála a obdr ela
dort. Tombola byla bohatá a nakonec ka dé
$íslo masky bylo výherní.

Na úvodní hudbu od DJ Petr a Petr byla
za"azena promenáda masek. Ú$astníci si
mohli masky prohlédnout. Následovalo
spole$né focení masek. Mezi hudbou, kde
nechyb%l pta$í tanec nebo letkis tanec byly
vyhlá!eny $ty"i sout% e. Vít%zové obdr eli ce-
ny, ostatní sout% ící alespo0 bonbóny. Na
rozeh"átí byla první sout% ní hrou ?!katulka@.
Druhou sout% ní disciplínou bylo skládání ja-
kékoliv létací papírové skláda$ky za pomoci
rodi$#, prarodi$# a následné vypou!t%ní po
délce t%locvi$ny. Mezi tím byly vhozeny mezi
d%ti nafukovací balónky. T"etí disciplína byla
sout% dru stev v no!ení pingpongového
mí$ku na l íci. Poslední sout% ní individuální
disciplínou bylo pití limonády br$kem
dlouhým 1 metr.

Jako nejlep!í maska byla vyhlá!ena mas-
ka ?mobilní telefon@, která obdr ela nejvíce
hlas#. Na druhém míst% se umístila maska
páva a na t"etím ?Fiona@.

Tak za rok ]

Radka Machová
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Sn" né skútry ve slu bách m"styse

Tím to v!echno, ale teprve za$alo. Po ad-
ministrativním maratonu byly skútry z Hradce
Králové dopraveny na Nový Hrádek, kde se
jich do své pé$e ujali pánové David Bek, Jan
Mach, Petr Klein a Jakub Klime!. Skútry dali
do skv%lého stavu tak,  e oba pro!ly tech-
nickou kontrolou a mohly za$ít slou it svému
ú$elu, tak jak bylo hezky ! popsáno ve Zd#-
vodn%ní pot"ebnosti nepot"ebného movitého
majetku Policie 'R Krajského "editelství Krá-
lovéhradeckého kraje:

Sn+!né skútry budou p$edev&ím ur ené pro výkon
 inností Jednotky Sboru dobrovolných hasi '
(JSDH) Nový Hrádek. Budou slou!it k zaji&t+ní eva#
kuace a nouzového zásobování obyvatel p$i mimo#
$ádných událostech a kalamitních situacích, kdy
spádová oblast JSDH Nový Hrádek se nachází
v kopcovitém terénu a je typická  astým výskytem
samot, které jsou bu3to obydleny trvale, nebo se
jedná o rekrea ní objekty. V p$ípad+ mimo$ádných
událostí v d'sledku nadm+rných sn+hových srá!ek a
masivních námraz se stává, !e JSDH Nový Hrádek
pomáhá i ve vzdálen+j&ích lokalitách mimo své úze#
mí. Vzhledem k této situaci, by tedy po$ízení skútr'
bylo jednozna n+ p$ínosem, a to nejen ve vztahu

k vý&e uvedeným rizik'm, ale také k ve&keré  innosti
nejen JSDH Nový Hrádek. M+stys Nový Hrádek pro#
hla&uje, !e sn+!né skútry budou vyu!ívány pro ú ely
sociální, humanitární, po!ární ochrany obyvatelstva,
integrovaného záchranného systému, sportovní a t+#
lovýchovné, ochrany p$írody a pé e o !ivotní
prost$edí a práce s d+tmi a mláde!í. Vyu!ití vozidel
k t+mto ú el'm lze spat$ovat napln+ní ve$ejného
zájmu jak p$ejímajícího, ale i p$evád+jícího, proto!e

Kdy jsme v kv!tnu 2022  ádali Krajské "editelství policie Královéhradeckého kraje o
bezúplatný p"evod dvou sn! ných skútr' do majetku m!styse Nový Hrádek, tak jsme si
moc nad!jí na úsp!ch na&í  ádosti nedávali. O to v!t&í jsme m!li radost ze zprávy,  e  á-
dosti bylo vyhov!no.

Jeden ze sn"!ných skútr$ v dobách, kdy je%t"
jezdil ve slu!bách Policie +R.

(Foto archiv Zde;ka Dra%nara.)
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napln+ní hospodárného a efektivního fungování
v&ech t+chto  inností na území státu je jedním z jeho
cíl'. Nalo!ení s p$edm+ty p$evodu tímto zp'sobem je
z hlediska státu nesporn+ hospodárn+j&í, proto!e pro
p$evád+jícího je ji! trvale nepot$ebný a následovala
by ekologická likvidace za úhradu, takto je zaji&t+no
jeho dal&í ve$ejné prosp+&né vyu!ití.

Abychom mohli skútry vyu ívat i pro ú$ely
sportovní a t%lovýchovné, m%stys zakoupil
san% na výrobu klasické b% ecké stopy, tzv.
stopova$. Za$átkem února byly p"íznivé sn%-
hové podmínky, a tak Honza Mach vyzkou!el,
jestli to funguje v reálu. A ono to, sv%te div se,
opravdu fungovalo! Zku!ební stopy vznikly
v sobotu 4. února a vedly od rozhledny p"es
cyklostezku k hranicím s Polskem, dále sm%r
Borová a zp%t okolo vodojemu ke staré !kole
na Dlouhém a po první $ásti K"í ové cesty
k rozhledn%. Od rozhledny pokra$ovala b%-
 ecká stopa po loukách sm%r Zádu!ní les a
Vambe"ice a zp%t.

B% ka"ské stopy byly sjízdné cca 2 týdny
do oblevy a ohlasy na n% byly velice kladné.
P"í!tí rok se máme na co t%!it!

V!em zú$astn%ným pat"í na!e VELIKÉ po-
d%kování.

Bc. Zden%k Dra!nar

P"es zimu sn% né skútry
parkovaly v infocentru na /i-

beníku
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V Novém Hrádku
se zastavil !as !

Ve st"edu 8. b"ezna 2023 se na na!í kostelní
v% i zastavily hodiny. Nejedná se v!ak o  ádnou
poruchu, ale plánovanou odstávku, která je nutná
z d#vodu rekonstrukce zvonové stolice p"ed
umíst%ním nových zvon#. Provoz hodin bude
obnoven na podzim leto!ního roku.
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4444444444444444444444444444444444000000000000000000000000000

Talk show s Ji"ím Krampolem se uskute$ní
v Novém Hrádku v kin! ve $tvrtek 8.6.2023 od 18 hodin

Plánované akce v nejbli !í dob"

sobota 6. 5. 2023 Pou3 do Vambe"ic - od 6:00 od kostela

sobota 13. 5. 2023 Pochod Hrádouská va"e$ka - od 7:00 od sokolovny - 40. ro$ník

sobota 20. 5. 2023 Setkání senior' - od 10:00 v kin!
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Spole!enská kronika
leden - b ezen 2023

Na!i nejstar!í ob#ané oslavili narozeniny:

V em jubilant!m p"ejeme pevné zdraví, dostatek #ivotního elánu, op$mismu a je t% hodn%
spokojených a  &astných let v na em m%stysi.

Kdo si nep eje být uvád!n v této rubrice, kontaktujte prosím Ú ad m!styse Nový Hrádek osobn!, p ípadn! mailem:
uradmestyse@novy-hradek.cz nebo telefonicky: 491478456.

"ritrová Milada 89 let

Hlavá#ková Ji ina 78 let

$íhová Jaroslava 75 let

Suchánková Helena 82 let

Gan#ar#íková Marie 72 let

Hudek Zden!k 70 let

%i&erová Miloslava 85 let

Jirmanová Bo'ena 85 let

Beková Zde(ka 83 let

Kozák V!roslav 71 let

Hejzlar Miroslav 71 let

Klamtová Vlasta 85 let

V!trovská V!ra 74 let

Grulich Václav 71 let

"afránek Pavel 73 let

"kolník %ran)&ek 77 let

Bajer Zden!k 75 let

Lep& Josef 73 let

Michl Pavel 77 let

Hánlová Marie 90 let

Kozáková Hana 71 let

"koda Ji í 72 let

Du&ánková Ji ina 76 let

Barto& Josef 72 let

Koty&ka Josef 85 let

Du*ová Vlasta 71 let

"t!pánová Stanislava 79 let

St íteská Lenka 74 let

Grymová Marie 78 let

Du&ka Josef 73 let

$eháková Anna 88 let

$ehák Pavel 71 let

Zem$eli:

Vzpomínáme...

Josef Hánl

Jana Hudková

. .
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FRYMBURSKÉ OZV NY
#tvrtletní zpravodaj M!styse Nový Hrádek, Nám!s+ 28, 549 22 Nový Hrádek, I/: 00272884,

zapsán do evidence periodického )sku Ministerstva kultury /R

pod eviden#ním #íslem MK /R E 10519

^ Z p ísp!vk; sestavili Ing. Ji í Hlavá#ek a Mgr. Hana Hlavá#ková

^ Stálí dopisovatelé: Anna Marková, Bc. Zden!k Dra&nar, Bc. Jarmila Dra&narová, Ing. Pavel So-

botka, Petra P ibylová, Jarmila Grimová, Ji í Hlavá#ek (st.), Lidmila Mar)nková, Jeronym Holý

(st.), Ing. Jeronym Holý, Pavel Bohadlo, Zlatko Hála, Ing. Radka Machová

^ Stálí fotografové: Petr Lemfeld, Ing. Ji í Hlavá#ek, Zlatko Hála, Jarmila Grimová

^ Obálka: %rymburk z Velké Panské, foto Zden!k Dra&nar

^ Tisk: Jana Wolfová, Vrchoviny, náklad: 350 vý)sk;. /íslo vy&lo 20. 3. 2023

^ P í&+ #íslo vyjde pravd!podobn! v #ervnu 2023

^ P ísp!vky, prosíme, zasílejte mailem na adresu redakce: jirka.hla@)scali.cz.

^ P í&+ uzáv!rka bude 3. 6. 2023 > pozd!ji dodané p ísp!vky nebudou zve ejn!ny. Redakce si

vyhrazuje právo na krácení, p ípadn! neuve ejn!ní p ísp!vku. Obsah nemusí vyjad ovat po-

stoj redakce.
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