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FRYMBURSKÉ OZVĚNY ZÁŘÍ 2017 

 

 3 
 

Ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku 2017 
 

V sobotu 19. srpna 2017 proběhlo ve vítězné obci Přepychy slavnostní 

vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2017 v Programu obno-

vy venkova v Královéhradeckém kraji. Letošního ročníku se zúčastnilo 15 

obcí, které postupně navštívila desetičlenná hodnotitelská komise složená 

ze zástupců spoluvyhlašovatelů. Komise hodnotila celou řadu hledisek, 

jakými jsou koncepční dokumenty, společenský život a aktivita občanů, 

péče o stavební fond, občanská vybavenost, péče o zeleň a přírodní prvky, 

připravované záměry nebo informační technologie. 

Pro nás je velice potěšitelné, že Nový Hrádek získal Cenu hejtmana za 

vzorné vedení obecních kronik a za moderní knihovnické a informační 

služby. 

Ocenění z rukou hejtmana královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána spo-

lečně se starostou Zdeňkem Drašnarem převzaly i tři ženy, které velkou 

část života zasvětily práci pro náš městys, jsou to: 

paní Marie Grimová - více než padesát let pečuje o naši knihovnu a za 

pomoci vnučky se ve svých 78 letech naučila ovládat moderní knihovnické 

technologie,  

paní Anna Marková - po celých třicet let psala kroniku Nového Hrádku, 

pečlivě pro budoucí generace zaznamenávala důležité události, 

paní Ludmila Ježková, která třicet let fotograficky dokumentuje veške-

ré dění na Novém Hrádku a vytváří unikátní obrazové kroniky. 

Všem za jejich dlouholetou práci patří naše veliké poděkování. 

Bc. Zdeněk Drašnar 
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Krátce...       ���� 
• 9. června 2017 se opět uskutečnila Noc kostelů s možností prohlídky pěkné 

květinové výzdoby kostela, poslechu koncertu místních hudebníků i 
meditace. 

• 10. června předvedly děti mateřské školy v místním kině milou besídku pro 
rodiče, prarodiče a přátele na dodatečnou oslavu Svátku matek a Dne dětí. 

• 15. června zemřel ve věku 91 let sochař Olbram Zoubek. Byl známý tím, 
že vytvořil posmrtnou masku Jana Palacha. Byl také autorem sousoší na 
pražském Újezdě a v Litomyšli. 

• 17. a a 18. června provedli místní hasiči demolici domu čp. 17 (Černých) na 
rohu náměstí. 

• 27. června se konala v kině tradiční školní akademie. Byla velmi zdařilá, 
plná zpěvu a tanečků. Milý byl úvodní písňový pozdrav budoucích prvňáčků 
i závěrečná filmová prezentace vycházejících žáků. 

• 1. července připravili hasiči pouťové opékání selete. Pro děti postavili 
nafukovací klouzačku. 

• 4. července začala akce KOSTEL OTEV ŘEN s komentovanou prohlídkou 
kostela, plánovaná na celou dobu prázdnin. Zájem veřejnosti byl 
překvapivý. Prvním průvodcem byl Josef Svatoň a druhým Vojta Sobotka. 
Oba se svého úkolu zhostili velmi dobře. Neuvěřitelně krásná byla 
květinová výzdoba. Převážně z lilií ji vytvo řily Kateřina Vondřejcová a Olga 
Langrová, které kostel zdobí po celý rok. 
 

   
Nejstarší průvodce Josef Svatoň a nejmladší průvodce Vojta Sobotka 

 
• 12. července byla nově otevřena prodejna potravin D a M (Dáši 

Štanderové a Míši Frintové). S pozváním k nákupu nabízejí možnost 
donášky nákupu domů. 

•  
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• 24. července začala výměna krytiny střechy kostela za měděnou. Práci 

provádí firma TASK Jaroslav Dvořák a syn z Rožmitálu u Broumova. 
 

 
 
• Na přelomu července a srpna bylo vyasfaltováno hřiště u sokolovny. Žáci 

ho mohli ještě o prázdninách využít například k jízdám na kolečkových 
bruslích a malé děti na koloběžkách. 
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• 11. srpna se přehnala naším krajem silná větrná smršť. Polámala stromy a v 
Bohuslavicích během 5 minut poničila 80 domů, zlomila betonový sloup 
elektrického vedení, ohnula dopravní značky. 

• 11. srpna se vyhrotilo napětí mezi KLDR a USA. KLDR míří jadernými 
hlavicemi na americký ostrov Guamu. 

• 12. srpna zemřel ve věku 84 let hudebník a skladatel Ivo Pavlík. Po 4 
měsících tak následoval svoji první ženu Věru Špinarovou. 

• 19. srpna převzali Bc. Zdeněk Drašnar, Ludmila Ježková, Anna Marková a 
Marie Grimová v Přepychách, vítězné obci krajského kola soutěže Vesnice 
roku 2017, pro Městys Nový Hrádek Cenu hejtmana za vzorné vedení 
kronik městyse a za dobrou práci a rozvoj knihovny. K ceně patří i finanční 
ohodnocení 50 tisíc korun. 

• 26. srpna uspořádala T.J. Sokol již tradiční každoroční výlet. Účastníci za 
doprovodu průvodce Leoše Poláška navštívili Toulovcovy maštale a zámek 
Nové Hrady. 

• 1. září navštívila náš městys hodnotitelská komise soutěže základních 
knihoven. Soutěž navazuje na soutěž Vesnice roku 2017 a její výsledky 
budou vyhlášeny 5. října 2017 v Praze. 
 

 
Vzpomínka: Adélka Hlaváčková a Vladimír Brabec v místním kině 3.11.2009 
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• 1. září zemřel ve věku 83 let herec Vladimír Brabec. Nejvíce ho proslavila 
seriálová postava majora Zemana. 

• 2. září se konal na požárním cvičišti 13. ročník hasičské soutěže O pohár 
starosty městyse.  

………………………………………………………………………… 
Seneca: Dokud osud dovolí, žijme v radosti. 

Anna Marková 
    
 

 
Stav mostu před opravou... 

 
Oprava havarijního stavu mostu u Panského mlýna 
 
Starý kamenný most u Panského mlýna byl po dlouhé roky ve špatném stavu a 
v letošním roce se jeho část dokonce zřítila do Olešenky. Nebylo na co čekat, 
postupně jsme oslovovali různé firmy, ale stále jsme nemohli najít tu pravou. 
Až jsme dostali tip na firmu pana Michala Španěla z Olešnice v Orlických ho-
rách, se kterou byla sepsána smlouva o dílo. V průběhu prázdnin byl most veli-
ce citlivě a precizně opraven. Mimo původních kamenů vylovených z říčky byl 
použit i kámen, který se vytěžil v rámci budování vodovodu a kanalizace 
v lokalitě Na Farách a svoji strukturou i barvou odpovídal kamenům původním. 
Bylo upraveno také okolí a provedena opatření k zabránění vjezdu vysokoto-
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nážních vozidel, která by mohla most poškodit. A protože kolem mostu pro-
chází cyklotrasa a nachází se na křižovatce turistických cest, do budoucna se 
počítá s umístěním informační tabule a turistického odpočívadla. 

Bc. Zdeněk Drašnar 
 

 
...a po opravě. 

 
 
Infrastruktura Na Farách 
 

V letošním létě se pokračovalo v budování infrastruktury sídliště Na Farách. 

Firma Špelda z České Skalice dokončila vodovod a kanalizaci, provedla hrubé 

terénní úpravy budoucích cest a na části komunikace položila živičný povrch. 

V dalších pracích se bude pokračovat v příštím roce, kdy by měla být celá in-

frastruktura dokončena. V současné době v této lokalitě panuje čilý stavební 

ruch, domky rostou jako houby po dešti a potěšitelné je, že kromě jedné, jsou 

již prodány všechny parcely. 

Bc. Zdeněk Drašnar 
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Myslivecký tábor na Pavlátov ě louce 
Děti z mysliveckého kroužku Ost říži Nový Hrádek se ve dnech 23. - 29. 7. 
2017 zúčastnily prvního mysliveckého tábora se zam ěřením na p řírodu a 
myslivost.  
 
Navzdory deštivému počasí, které konání tábora doprovázelo, vládla dobrá 
nálada jak u dětí, tak i u vedoucích. Pro děti byl připravený bohatý program. Po 
celou dobu probíhala celotáborová hra o poklad princezny Kačenky. Děti pod-
nikly výlet do opočenské obory a do obůrky v klopotovském údolí. Kromě her a 
soutěží měly děti také na programu každý den nějakého hosta. Přivítaly kyno-
logy, sokolníky, lesníky a přednášku jim udělal i odborník na uspávání zvěře. 
Vystoupení hostů bylo opravdu pestré a děti si odnesly spoustu zážitků. Svoji 
dovednost dokazovaly výrobou oddílových znaků, odléváním stop v přírodě, 
poznáváním rostlin a stromů atd. Nechyběla ani noční stezka odvahy a táborák. 
Probíhala střelba ze vzduchovky a z luku na různé terče, děti si vyzkoušely 
řezat pilou, zatloukat hřebíky atd. Denně byl program zcela vytížen a děti ne-
měly čas se nudit. Tábor se také vydařil díky dobrému zázemí Pavlátovy louky, 
co se týká ubytování, stravy i možnosti využití velké tělocvičny v případě nepří-
znivého počasí, kdy se dětem promítaly filmy. Děti byly táborem nadšené a 
chtějí si ho příští rok zopakovat. 
 

Jitka Vaňková Přibylová, foto: Zlatko Hála, Ing. Michael Hála 
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XVI. všesokolský slet už klepe na dve ře 
 
Termín XVI. všesokolského sletu je stanoven od 1. d o 6. července 
2018. Ačkoliv se to zdá ješt ě daleko, p řípravy jsou již v plném proudu 
a tak již letos v zá ří budou zahájeny r ůzné předsletové akce. Tou první 
bude sletová štafeta, které se zú častní i naše TJ Sokol Nový Hrádek. 
 
O co se jedná?  
 
Sletová štafeta  je celosokolská akce, která má za cíl upozornit členy Soko-
la a širokou veřejnost, že se blíží další všesokolský slet a že se ho taky 
můžou zúčastnit.  
V sobotu 23. září 2017 v 8.50 bude štafeta odstartována před naší sokolov-
nou. Štafetový kolík si budou předávat cvičenci od těch úplně nejmenších 
až po ty nejstarší s cílem připojit naši štafetu v Pekle k celostátní štafetě, 
která startuje v Bratislavě a míří do Prahy.  
Ve stanovený čas vyběhnou od sokolovny nejmenší děti se svými rodiči, 
aby na náměstí předali štafetový kolík mladším žákyním, které ho donesou 
k nově opravenému mostu u výzkumného ústavu. Dále budou pokračovat 
starší žákyně, kluci fotbalisti, dívky a ženy z aerobiku, lyžaři a vedoucí jed-
notlivých sletových skladeb. Zúčastnit se a kousek nést štafetový kolík mů-
že každý, takže věříme, že co nejvíc obyvatel Nového Hrádku takto podpoří 
sokolskou myšlenku. 
Zatímco sletová štafeta bude akcí jednorázovou, nácvik jednotlivých sleto-
vých skladeb bude probíhat od října letošního roku až do června roku 2018. 
V naší jednotě budeme nacvičovat 4 skladby a sice: 
 
Děti, to je v ěc. Jedná se o skladbu pro žáky a žákyně 1. – 5. třídy na hud-
bu Jaroslava Uhlíře a text Zdeňka Svěráka. Pohybovou náplní jsou základy 
gymnastiky. Náčiní tvoří dva míče a jedna žíněnka pro jednu čtveřici dětí. 
Nácvik povedou Radka Machová a Lída Martinková. 
 
Cirkus . Skladba na hudbu Zdeňka Bartáka a Karla Svobody je určena pro 
žákyně a žáky 6. – 9. třídy. Pohybovou náplní je tanec a gymnastika, jako 
náčiní je použita lavička Rinoset. Základní celek tvoří tři chlapci a šest děv-
čat. Nácvik povede Markéta Vaňková. 
 
Siluety. Skladba pro ženy a dorostenky na hudbu P. Bolana a Mandrage. 
Náčiním je skládací obruč, základní celek tvoří osm cvičenek. Nácvik pove-
de Markéta Vaňková 
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Borci. Skladba pro muže a dorostence na hudbu J. Vrbenského a B. Sme-
tany v úpravě M. Vydláka. Jedná se o kondiční cvičení. Vybraní cvičenci 
provádějí poměrně náročné gymnastické prvky. Základní celek je devět 
cvičenců. Cvičí se bez náčiní. Nácvik povedou Zdeněk Martinek a Pavel 
Sobotka. 
 
Kdo už viděl ukázky jednotlivých skladeb, ví, že nás nečeká nic lehkého. Na 
druhou stranu ten pocit, že to zvládneme a že jako součást velké sokolské 
rodiny můžeme své umění předvést celému národu, ten pocit je 
k nezaplacení. Takže, kdo jen trochu přemýšlíte o tom, zda byste si to taky 
nechtěli zkusit, neváhejte a oslovte vedoucí skladby, kterou jste si vybrali. 
 
Na Novém Hrádku budou sletové skladby předvedeny v sobotu 16. června 
2018 na nově upraveném hřišti u sokolovny. 
 

Pavel Sobotka, náčelník TJ Sokol Nový Hrádek 
 
 

Vývoj počtu obyvatel v Novém Hrádku  

a v  největších obcích okresu Náchod 
 
Okres Náchod sestává ze 78 obcí. Městys Nový Hrádek k 1. 1. 2017 čítá 833 obyva-
tel a je na 17. místě v pořadí velikosti obcí podle počtu obyvatel. Od roku 2004 se 
jeho počet trvale bydlících obyvatel stále zvyšuje, jak je patrné z následujícího 
diagramu : 
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  Počet obyvatel  
 Obec k 1. 1. 2004 k 1. 1. 2017 rozdíl 
1. Město Náchod 21 263 20 149 -1 114 
2. Město Jaroměř 12 381 12 442  +61 
3. Město Nové Město n. Met. 10 126 9 749 -377 
4. Město Červený Kostelec 8 441 8 355 -86 
5. Město Broumov 8 254 7 586 -668 
6. Město Hronov 6 516 6 112 -404 
7. Město Česká Skalice 5 402 5 049 -353 
8. Město Police n. Met. 4 316  4 123 -193 
9. Město Meziměstí 2 784 2 456 -328 
10. Městys Velké Poříčí 2 275 2 385 +110 
11. Město Teplice n. Met. 1 805 1 668 -137 
12. Obec Provodov - Šonov 1 078 1 227 +149 
13. Obec Studnice 988 1 113 +125 
14. Městys Machov 1 109 1 087 -22 
15. Obec Kramolna 961 1 091 +130 
16. Obec Bohuslavice 972 997 +25 
17. Městys Nový Hrádek 697 833 +136 
18. Obec Dolní Radechová 685 761 +76 
19. Obec Velká Jesenice 728 750 +22 
20. Obec Velichovky  753 743 -10 
21. Obec Chvalkovice 647 736 +89 
22. Obec Jasenná 699 710 +11 
23. Obec Rasošky 571 695 +124 
24. Obec Dolany 629 675 +46 
25. Obec Žďár n. Met. 541  664 +123 
26. Obec Hejtmánkovice 651 636 -15 
27. Město Stárkov 673 633 -40 
28. Obec Rychnovek 589 626 +37 
 

Dalších 50 obcí  má méně než 600 obyvatel. Součástí všech měst je vždy i několik 
vesnic. Jako např. částí města Náchoda jsou mj. Dobrošov, Jizbice a Lipí, částí města 
Nového Města nad Metují jsou Spy a Vrchoviny. Dále např. částí obce Studnice, která 
je v pořadí velikosti na 13 místě, je 7 vesnic. K Novému Hrádku patří část Dlouhé, 
které k 1. 1. 2017   má  19 obyvatel, Krahulčí, kde nyní trvale nikdo nebydlí, a Rzy, 
které mají 14 obyvatel. 

Městys  Nový  Hrádek  podle  údajů  ČSÚ  s  průměrným  věkem  39,2 let  patří 
mezi nejmladší  obce  v  okrese  Náchod.  

V  19. století  mělo  městečko  Nový  Hrádek  kolem  1800  obyvatel. 
V  letních  i  zimních  měsících  a  o  víkendech  se  vzhledem  k  rekreačnímu  uží-

vání  počet  obyvatel  značně  zvyšuje. 
Jiří Hlaváček s využitím https://www.obyvateleceska.cz 
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Krásy podzimu 
 
Skončily prázdniny i čas dovolených. Zna-
mená to, že přichází podzim. Někomu při-
náší především starosti – je třeba sklidit 
úrodu a připravit p ůdu na příchod zimy; 
školáci i učitelé společně „ladí“, aby jim ten 
nový školní rok dobře vyzněl. Je toho 
mnoho, co člověku přináší starosti – a jistě 
i zmatky současného světa, když se objevují 
nebezpečí dříve nepoznaná, avšak kon-
krétní a každodenní. 
 

Není mezi námi, zde, v tom krásném kout-
ku pod Orlickými horami, rozdílu v jedné 
věci. Přejeme si, aby na světě bylo lépe, aby 

všichni mohli žít v klidu, míru, pokoji a bezpečí. Svět tone v beznaději a 
hrůzách, ale věřící mají stálou oporu ve víře, která provází jejich životy. A na-
cházejí vždy novou sílu - v tom, že prožívají rok společně v rodinách, ve far-
nosti, v společenství s Církví; ale trochu jinak i s ohledem na plynoucí čas. A 
tak je náš podzim ozdoben nejen krásnými barvami babího léta, ale i tím, co 
přináší tato část liturgického roku.  

Slavnost svatého Václava je na konci září dnem významným a také radost-
ným; již v půli měsíce si připomínáme jeho babičku svatou Ludmilu; předtím 
narození Panny Marie. Krásný sloup vztyčený k její úctě a chvále je středobo-
dem náměstí na Novém Hrádku letos právě 270 let… Celý měsíc říjen patří 
vždy i modlitbě růžence. Rozjímaná tajemství nás přivádějí blíže k Matce Boží 
i k jejímu Synu, Ježíši Kristu. 

Listopad začíná dušičkovým týdnem. V usebrání věnujeme vzpomínku na-
šim drahým zesnulým a s vírou, že došli zasloužené odměny za svůj život vez-
dejší, svěřujeme jejich duše v modlitbách Bohu, Bohu milujícímu a milosrdné-
mu.  

Samý závěr církevního roku – na konci listopadu - je nesen slavností Ježíše 
Krista Krále. V podivuhodném úradku Božím bylo, aby přišel na svět jako člo-
věk, vynesl hříchy světa na dřevo kříže a svým slavným zmrtvýchvstáním pře-
konal smrt a nabídl všem spásu. Pán Ježíš, který žije a kraluje po všechny věky 
věků… 

P. Jindřich Tluka 
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Úspěch dětí z mysliveckého kroužku  
Ostříži Nový Hrádek  

 
Po roce se konalo okresní kolo Zlaté srn čí trofeje (ZST) na Pavláto-
vě louce v Novém M ěstě n. Metují. Sout ěže se zúčastnily d ěti ze 
základních škol dvou okres ů: Náchoda a Rychnova nad Kn ěžnou.   
 
Letos se jich v kategorii A (žáci 2. až 5. tříd) a kategorii B (žáci 6. až 9. tříd)  
zúčastnilo celkem 37. První část soutěže bylo poznávání plemen loveckých 
psů, pak následoval písemný vědomostní test, poznávací stezka a střelba   
ze vzduchovky. Předání diplomů a věcných cen bylo pro děti zaslouženou 
odměnou za 
jejich znalosti 
o přírodě a 
myslivosti. 
Poděkování 
patří vedou-
cím kroužků, 
kteří se ve 
volném čase 
dětem věnují 
a vedou je 
k lásce 
k přírodě. 
 
 
 
Vítězové okresního kola ZST: 
Okres Rychnov nad Kněžnou:  
Kategorie A: 1. Michal Fojt, 2. Veronika Plodková, 3. Kristýna Vondráčková. 
Kategorie B: 1. Martin Fojt, 2. Jakub Žabka, 3. Barbora Jedličková 
 
Okres Náchod: 

Kategorie A: 1. Jana Moravíková, 2. Klára Machová , 3. Veronika 

Čtvrte čková . Kategorie B: 1. Martin Kleandr, 2. Michal Čuda,  

3. Václav Čtvrte čka . 
 

Jitka Vaňková Přibylová, Foto: Jaroslav Špreňar 
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Výlet na Toulovcovy maštale a zámek Nové Hrady 

Jednodenní zájezd nejen pro TJ Sokol Nový Hrádek 
SOBOTA 26. srpna 2017 

 

V ranních hodinách CK Jana Hudková vypravila pro členy i nečleny Sokola 
výlet na území nacházející se přibližně mezi Litomyšlí a Hlinskem. Jako obvykle 
byla iniciátorkou akce náčelnice Lidmila Martinková. Autobus byl téměř zapl-
něn, za dychtivé nálady jsme vyrazili přes Dobrušku, Rychnov nad Kněžnou, 
Vamberk, Choceň, Litomyšl a Jarošov do výchozího místa našeho výletu, obce 
Budislav. 

Ty z nás, kdo se těšili do Jarošovského pivovaru, hned po výjezdu rezolutně 
zpražil náš každoroční průvodce pan Leoš Polášek informací že „tamten“ Jaro-
šov je na Moravě a pivovar je navíc od letošního února zrušený. Nálada sice 
trochu poklesla, přesto jsme neztráceli optimismus. 

Po asi 90 minutách jsme dorazili na místo a po chvilce kochání u místního 
kostela, jehož originální architektura je v zajímavém souladu s blízkou skálou, 
jsme vyrazili. Cesta vedla zpočátku po silnici, následně trvale lesem. Krajina se 
trochu podobá Teplickým skalám, ovšem skalní útvary (zde nazývané maštale) 
nejsou zdaleka tak velké a četné. Prošli jsme přírodní rezervací o rozloze při-
bližně 1000 ha, a to nejprve Městskými maštalemi a následně Toulovcovými. 
V těch druhých je možné absolvovat asi 200metrový okruh skalním labyrintem 
s místy nazvanými např. kuchyň, ložnice a podobně. Hned se člověk cítí jako 
doma. 

Cesta vedla příjemnými přírodními stezkami řídkým lesem a byla poměrně 
členitá, takže jsme obdivovali pana Jiřího Hlaváčka, který ji v rekonvalescenci 
dokázal zdolat, přestože k jistější chůzi zatím potřebuje berle. 

Naše skupina závodních turistů byla o něco rychlejší, a tak jsme se stavili na 
občerstvení v restauraci Na Verandě ve Vranicích. Poněkud nás znejistil ceník. 
Smažený sýr za druhou odmocninu z 12100 Kč + neupřesněnou porci hranolků 
za 0,64 Kč / ks jsme si netroufli objednat. Dali jsme si tedy aspoň pivo za 3 na 
třetí Kč a vesele vyrazili dále po žluté, aniž nás napadlo, že jsme měli použít 
nenápadnou neoznačenou odbočku k parkovišti. Po téměř kilometru v ostrém 
tempu nám začalo být divné, že stále nemáme nikoho z našich na dohled, a tak 
jsme se raději otočili a spěchali nazpátek. A udělali jsme dobře, neboť usilovně 
nás hledající p. Polášek byl už notně zpocený. Je jasné, že to bylo výhradně 
nervozitou, vždyť svého času uběhl maraton za 2:40. Někteří výkonnostní turis-
té totiž požadovali odjezd autobusu přesně na čas ve 12:45, protože se patrně 
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domnívali, že závodníci si někde užívají čtvrtý chod oběda, zatímco jim kručí v 
břiše. Nakonec díky zpoždění pouhých 5 minut tato anabáze dobře dopadla a 
nám nezbylo než pod významnými pohledy spoluvýletníků dělat jakoby nic a 
mile se usmívat. 

 
Jiřina a Jiří Hlaváčkovi 

 

Pár kilometrů do Nových Hradů jsme urazili autobusem a po obědě absol-
vovali prohlídku zámku. Areál je v soukromých rukou a při porovnání 20 let 
starých fotografií s dnešním stavem nelze než před prací manželů Kučerových 
smeknout. V zámku a okolí se nacházejí zajímavé expozice, například Muzeum 
lékařství, cyklistiky, klobouků, určitě stojí za příjemnou procházku třeba krásná 
zahrada s vodní kaskádou, přírodní bludiště, nebo přilehlá farma s vysokou 
zvěří. 

Po trase tentokrát přes Vysoké Mýto, Častolovice a Solnici jsme domů do-
razili před 19. hodinou. Určitě můžeme návštěvu tohoto krásného koutu naší 
vlasti doporučit.  

Děkujeme Lidušce Martinkové a Janě Hudkové a těšíme se, co pro nás vy-
myslí napřesrok. 

Anonymní Závodní Turista 
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Propozice 

přeboru Sokolské župy Podkrkonošské – 
Jiráskovy v přespolním běhu 2017 

 
Pořadatel: Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek 
Datum konání:  7. října 2017              
Místo konání: Nový Hrádek u kina. Tratě v prostoru Roubalova kopce, 

parkování na náměstí. 
Ředitel závodu: Ing. Pavel Sobotka, tel. 775 025 520,  
 mail pav.sob@centrum.cz 
Hlavní pořadatel:  Jeroným Holý st., tel. 776 582 103,  
 mail jeronym.holy@gmail.cz 
Hlavní rozhodčí:  Karel Šrůtek 
Zdravotník: MUDr. Lucia Hrnčířová 
Začátek závodu:  10 hod., nástup účastníků v 9:50 na parkovišti před kinem. 
Přihlášky: Mailem do čtvrtka  5. 10. 2017 na adresu:  
 radim.holy@tiscali.cz s uvedením jednoty, příjmení, jména a 

roku narození. 
Startovné: Řádně přihlášení členové jmenované župy startovné neplatí. 

Nepřihlášení příchozí a nečlenové platí 50,- Kč při prezentaci. 
Prezentace a výdej 
startovních čísel:  V den závodu od 9:00 do 9:40 hodin ve vestibulu kina. 
Šatny, záchody: V prostoru kina. 
 
 
Technická ustanovení: 
 
1. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a náklad vysílající TJ nebo 
vlastní. 
2. Za zdravotní stav závodníků zodpovídá vysílající TJ, popř. samotní závodní-
ci nebo jejich zákonní zástupci. 
3. Popis tratí: s výjimkou kategorií předškolních dívek a předškolních chlapců 
bude start na asfaltu, ostatní po kamenité cestě a po trávě. Cíl je v prostoru star-
tu. Předškolní dívky a předškolní chlapci startují na trávě a běží po trávě a ka-
menité cestě a cíl je stejný jako u všech ostatních kategorií na asfaltu. 
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4. Věkové kategorie a délka tratí: 
Předškolní dívky 2011 a mladší  do 6 let  180 m 
Předškolní chlapci 2011 a mladší    180 m  
Předžákyně   2009 -  2010    7 – 8 let 330 m 
Předžáci   2009 – 2010    330 m 
Mladší žákyně  I. 2007 – 2008  9 – 10 let 330 m 
Mladší žáci I.  2007 – 2008    330 m 
Mladší žákyně II. 2005 – 2006  11 – 12 let 330 m 
Mladší žáci II.  2005 – 2006    700 m 
Starší žákyně  2003 – 2004  13 – 14 let 700 m 
Starší žáci  2003 – 2004             1 400 m 
Dorostenky a ženy        2002 a starší  15 a starší       1 400 m 
Dorostenci a muži 2002 a starší             1 400 m 
 
Součástí závodu je HOBBY BĚH, který bude odstartován po doběhu poslední 
závodní kategorie, a kde může běžet opravdu každý. Start s pejskem povolen, 
každý si měří čas sám. Délka Hobby tratě je 700 m. Umístění při hobby běhu se 
neurčuje. 
5. Protest může podat zástupce jednoty (doprovod závodníka) řediteli soutěže 
do 10 minut po zveřejnění výsledků s vkladem 200 Kč. Bude-li protest uznán, 
vklad bude vrácen. V opačném případě propadá vklad ve prospěch pořadatele. 
6. Za ztrátu startovního čísla bude příslušné jednotě účtováno 200 Kč. 
7. Asi 30 minut po ukončení běhu poslední kategorie bude vyhlášení vítězů a 
předání medailí, diplomů a cen. Vyhodnoceni budou všichni závodníci, kteří se 
umístí na 1.-3. místě. Medaile a diplomy obdrží pouze závodníci, kteří  jsou 
členy některé sokolské jednoty náležející k župě Podkrkonošské – Jiráskovy. 
8. Po vyhlášení vítězů mohou zástupci jednot požádat o výtisk výsledků. Vý-
sledky budou   též zveřejněny na stránkách TJ Sokol Nový Hrádek 
(http://sokol.novy-hradek.cz/) a na stránkách městysu Nový Hrádek 
(www.novy-hradek.cz). 
9. Občerstvení v prostoru cíle zajištěno. 
10. Materiální zajištění: Župa hradí technické zabezpečení přeboru. Jízdné hradí 
vysílající jednoty. 
11. Pro nejmenší závodníky bude v kině připraveno promítání filmů. 
 
Případné dotazy je možno adresovat na mail: pav.sob@centrum.cz  
nebo na telefonu 775 025 520 
           

Ing. Jeronym Holý, starosta TJ               Ing. Pavel Sobotka, ředitel závodu 
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Společenská kronika 
  

červenec - září 2017 
 
 
Naši nejstarší občané oslavili narozeniny: 

 

Frimlová Olga 78 let 
Hartmanová Marie 81 let 
Balcarová Blanka 70 let 
Cejnar Antonín 78 let 
Hánl Josef 85 let 
Cejnarová Marie 75 let  
Piewaková Blanka 74 let 
Augustová Anna 94 let 
Kopecký Milan 71 let 
Marková Božena 83 let 
Kozlová Marta 85 let 
Ptáček Vratislav 70 let 

 

Drašnarová Marie 89 let 
Holá Alena 71 let 
Pohlová Milena 72 let 
Siegelová Marie 71 let 
Machová Jana 71 let 
Šotolová Marie 77 let 
Přibyl Jiří 80 let 
Bohadlová Ludmila 71 let 
Kopecký Mojmír 91 let 
Rybín Josef 74 let 
Svatoň Josef 75 let 
Červinka Jiří 74 let 

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, dostatek životního elánu a optimis-

mu a ještě hodně spokojených a šťastných let v našem městysi. 

 

Noví občánci:  

Matyáš Roškot 
 

Šťastným rodičům blahopřejeme. 
 

 

 

Zemřela: 

Jarmila Vaverková 
 

Vzpomínáme... 
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Frymburské ozvěny 
 

čtvrtletní zpravodaj Městyse Nový Hrádek, Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek, IČ: 00272884, 
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury ČR 

pod evidenčním číslem MK ČR E 10519 
 

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

• Stálí dopisovatelé: Anna Marková, Bc. Zdeněk Drašnar, Ing. Pavel Sobotka, Petra 
Přibylová, Jiří Hlaváček, Lidmila Martinková, Ing. Jeronym Holý, Pavel Bohadlo, 
Ing. Petr Hlaváček, Zlatko Hála, P. Jindřich Tluka 

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

• Nevyžádané příspěvky se nevracejí 

• Tisk: Daniel Wolf, Vrchoviny, náklad: 200 výtisků. Číslo vyšlo 25. 9. 2017 
• Příští číslo vyjde pravděpodobně v prosinci 2017 

• POZOR, příští uzávěrka bude 5. 12. 2017 
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Průvodce Josef Svatoň (vpravo) s návštěvníky kostela 

 

 
Výlet na Toulovcovy maštale a zámek Nové Hrady 
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Ing. Petr Zvolánek při ukázce dravců 

 
Tomáš Houser při práci na dokončení Krakonoše - nebo Rampušáka? 


