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Advent a Vánoce

Adventus" znamená p íchod

Doba p ípravy na Vánoce se nazývá "AD-

VENT". Toto ozna!ení pochází z latinského

slova "adventus", co# znamená p íchod. Mys-

lí se zde na p íchod Vykupitele Je#í$e Krista.

Ka#doro!ním pro#íváním adventu a slavením

adventní liturgie zp ítom%ují k es&ané o!e-

kávání starozákonních prorok', kte í p i-

pravovali lidstvo na p íchod Mesiá$e.

Tím, #e se v( ící v#ívají do atmosféry této

dlouhé p ípravy na první p íchod Vykupitele,

o#ivují zárove% touhu po jeho druhém p ícho-

du na konci !as', ale rovn(# do svého vlast-

ního #ivota.

První za!átky slavení adventu se objevují

v ji#ní Galii a ve )pan(lsku koncem 4. století.

Od 12. do 13. století se stal advent za!átkem

nového liturgického roku, který do té doby za-

!ínal Vánocemi.

Adventní písn! - roráty

Obsah adventní doby výsti#n( vyjad ují

staré !eské adventní písn( - "roráty", sesta-

vené podle biblických text', p evá#n( proro-

ckých. (Roráty - název pochází z nejznám(j$í

latinské adventní písn( pocházející z 16. stol

z Francie: "Rorate coeli de super..." - "Rosu

nám dejte nebesa, dejte nám spasitele...).

P ipomínají o!ekávání spásy, vyvedení ze za-

jetí a uvedení do Bo#í blízkosti. P iná$ejí

uji$t(ní o Bo#í v(rnosti v p íslibu spásy.

Tyto staré písn( nás spojují s vírou na$ich

p edk'. Byla to víra hluboká, pou!ená Bo#ím

slovem. Náp(vy i slova písní p eklenují celé

generace. Dávají nám zakusit spole!enství

církve, které je rozprost eno p es celá století.

Milí ob!ané m(styse Nového Hrádku, také

Borové a Sn(#ného, zdravím vás p(kn( a

p eji vám v této váno!ní dob( adventní pokoj

a nad(ji.
P. ThMgr. Mateusz Pajak, MSF

Slovo duchovního správce #ímskokatolické farnosti Nový Hrádek k adventní a váno$ní
dob!.
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Krátce...  
% 5. zá í byla po Borisi Johsonovi zvolena britskou premiérkou Liz Trussová. Následující den

ji je$t( p ijala královna.
% 8. zá í zem ela ve skotském Balmoralu britská královna Al&b!ta II. Bylo jí 96 let a panovala

plných 70 let. P'sobila v !ele Velké Británie ze v$ech panovník' nejdéle. Byla sv(tov(
uznávanou osobností, pokorná v slu#b( monarchii, symbol stability a také /smi ovatelka;.
Její odchod je koncem jedné dlouhé etapy historie.Vzáp(tí nastoupil nový král, princ Char-
les, který p ijal jméno Karel III.

% 10. zá í Rada pro nástupnictví oficiáln( jmenovala Karla III. britským králem. Král slo#il p í-
sahu, pronesl nástupnický projev a setkal se s britskou premiérkou.

% 19. zá í p ed o!ima celého sv(ta Anglie poh bívala svou královnu. Byla to nevídaná krá-
lovská paráda, úplné divadlo pro sv(t: na rakvi královny le#ela koruna, jablko a #ezlo, unifor-
my a stejnokroje v blízkosti rakve, lafetu táhli námo níci, 2000 pozvaných host' - hlav
v(t$iny stát', Londýn zaplavený náv$t(vníky, miliardy divák' u obrazovek... V$e bylo d'-
stojné se známkami truchlení, ale i nad(je.

% 19. zá í se konala v kin( cestopisná prezentace nazvaná (De) maskovaná Kuba. P. Jan
Linhart promítal obrázky a filmy, pou$t(l p íslu$nou hudbu a p edev$ím poutav( vypráv(l o
náv$t(v( karibského ostrova Kuba, kterou procestoval s dal$ími p(ti ú!astníky. Kubánci m(li
povinnost nosit d'sledn( rou$ky - proto (De) maskovaná. Známá místa spojená s revolucio-
ná em F. Castrem, vesnice a okraje m(st p'sobily nevábn(. Královské palmy, nádherné kv(-
tiny, exotické ptactvo a divoká panenská p íroda byly úchvatné, p(kn( upravené byly kostely.

% 21. zá í Rusko pro neúsp(chy na Ukrajin( vyhlásilo okam&itou $áste$nou mobilizaci. Po-
voláno m(lo být 300 tisíc /rezervist';. Mobilizace zp'sobila hromadný út(k potenciálních
branc' mimo Rusko.

% 23. a 24. zá í se konaly volby do obecního zastupitelsva. Ob!ané vybírali !leny ze 3 ne-
závislých kandidátek.

% 24. zá í se uskute!nil pravidelný svoz nebezpe$ného odpadu pro místní ob!any zdarma.
% 29. zá í prob(hla v kin( p(kná beseda s promítáním nazvaná Krajina p íb!h'. Rostislav

Barto% promítl a poutavým vypráv(ním doprovodil vynikající obrázky krajinek Orlických hor i
jejich fauny a flory. P ítomní se p esv(d!ili o tom, #e v$ude kolem nás jsou prosté, ale p esto
krásné v(ci.

% 2.  íjna se na hasi!ském h i$ti uskute!nila posvícenská drakiá-
da s posezením u kolá!', které pravideln( pe!ou ob(tavé
hasi!ky i dal$í ochotné #eny. Po!así akci moc nep álo, pr$elo.

% 2.  íjna v místním kostele zazn(l varhanní koncert Orlicko -
kladského festivalu.

% 6. a 7.  íjna se konal v Praze summit EU roz$í ený o 17 dal$ích
stát'. P ilet(lo 2500 ú!astník', z toho 44 lídr'. P ijeli se p e-
dev$ím poradit, co s agresí na Ukrajin(. Tato historická událost
iniciovaná prezidentem Macronem si vy#ádala p ísná bez-
pe!nostní opat ení.

% 8.  íjna, na Památný den sokolstva, se uskute!nila na nám(stí i v informa!ním centru piet-
ní vzpomínka na sokolské odbojá e.

% 8.  íjna prob(hl tradi!ní sokolský p espolní b!h.
% 8.  íjna do$lo k výbuchu na Ker$ském most!, který Rusové postavili po anexi Krymu v ro-

ce 2014.
% 16.  íjna zem el ve v(ku 88 let oblíbený a skromný herec Josef Somr. Proslavil ho p e-

dev$ím oscarový film Ost e sledované vlaky.
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% 20.  íjna byl na ustavující sch'zi zastupitelstva obce pot etí zvolen osv(d!ený starosta
m!styse Bc. Zden!k Dra*nar. Místostarostou se stal op(tovn( Ing. Pavel Sobotka.

% 23.  íjna zem el ve v(ku 89 let vynikající dirigent Libor Pe*ek.
% 8. listopadu ve v(ku 81 let zem ela úsp($ná re#isérka Marie Poled+áková. Proslavily ji filmy

s Tomá$em Holým a její legendární film S tebou m! baví sv!t se stal veselohrou století.
% 27. listopadu prob(hlo na nám(stí p i hojné ú!asti ob!an' rozsvícení váno$ního stromu.

Zp(v d(tí a pití na zah átí p isp(lo k p íjemné atmosfé e nastávajícího adventu.
% 1. prosince se konala v kin( nekonven!ní Talk show Zbigniev Czendlik. Vystoupení kn(ze

z Letohradu bylo zábavné, vtipné a v mnohém i pou!né. Oslovilo v$echny p ítomné a vyvo-
lalo jejich up ímný smích.

% 2. prosince p ipravili hasi!i na svém h i$ti Mikulá*ský ve$er s nadílkou pro d(ti, po-
ho$t(ním, dobrým pitím i dr$&kovou polévkou. P edváno!ní oblohu ozá il také krásný
oh%ostroj.

% 3. prosince dopoledne mohli zájemci v kin( zdarma shlédnout Pásmo pohádkových p íb!-
h'.

% 4. prosince se konal v kin( spole!ný Váno$ní koncert. Svým nápaditým vystoupením
pot($ily d(ti z mate ské $koly a p ed zcela zapln(ným sálem p(kn( zazpívali #áci základní
$koly i !lenové chrámového sboru.

.......................................................................................................................................................
Dytrychovi z Brodku u P erova: Zaka! o"ím vid#t a nebude krásy, zaka! srdcím bít a nebude
touhy, zaka! zvon$m vyzván#t a nebude domova.

Radostné Vánoce plné rodinné pohody a $t(stí a ve zdraví a v klidu pro#itý rok 2023
vám v$em p eje

Anna Marková
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Projev starosty
na ustavujícím zasedání zastupitelstva m styse dne 20. 10. 2022

Vá#ení spoluob!ané, vá#ení zastupitelé,

úvodem mi dovolte pod(kovat Vám za projevenou d'v(ru ve volbách do zastupitelstva
m(styse a p i volb( starosty. Velice si této d'v(ry vá#ím a zavazuje mne, abych se i nadále
sna#il co nejpoctiv(ji pracovat pro ná$ Nový Hrádek.

Mo#ná si te<  íkáte, #e jste podobná slova ji# n(kdy sly$eli. Ano, je to tak, bez mu!ení p i-
znávám, #e jsem stejn( zahajoval sv'j projev na minulém ustavujícím zasedání p ed !ty mi le-
ty, mo#ná i p ed lety osmi a dokonce je mo#né, #e i p ed lety dvanácti. Ale co se dá na
takovém projevu vymyslet nového. V#dy& nic starého nekon!í a nic nového neza!íná, /pouze;
se pokra!uje v rozd(lané práci. Tak se budu dr#et osv(d!eného schématu.

Jménem m(styse d(kuji bývalým zastupitel'm za jejich práci pro Nový Hrádek a také v$em,
kte í do zastupitelstva m(styse v leto$ních volbách kandidovali. Výsledky voleb sv(d!í o tom,
#e v$echny kandidátky byly opravdu kvalitní a ob!ané m(li z !eho vybírat.

Velice pot($ující je, #e se do zastupitelstva dostalo 9 !len' z minulé samosprávy. Tato sku-
te!nost sv(d!í o tom, #e na$e spole!ná práce je stále vnímána pozitivn(. Pro mne mén( pot(-
$ující je to, #e máme v zastupitelstvu pouze dv( #eny. O to víc si je budeme muset hý!kat.
Nové zastupitelstvo bude pokra!ovat na rozpracovaných projektech a v souladu s novým stra-
tegickým plánem, který za nedlouho budeme schvalovat, p ipravovat projekty nové.

Je dob e, #e u nás v Novém Hrádku neexistuje stranická rivalita a jednání probíhají velice
konstruktivn( tak, aby výsledek byl p ijatelný pro co nejv(t$í po!et ob!an'. Velice d'le#ité je
pokra!ování dobré spolupráce se v$emi místními spolky a sdru#eními v!etn( M) a Z). V(t$i-
na t(chto subjekt' má v zastupitelstvu svého zástupce, a tím je zaji$t(na vzájemná infor-
movanost a kontinuita.

Vzhledem k sou!asnému vývoji (válka na Ukrajin(, energetická krize) nás v nadcházejícím
období !ekají hor$í chvíle. Pevn( v( ím, #e je spole!n( p ekonáme.

V$em zastupitel'm bych cht(l pop át do tohoto volebního období pevné nervy, rozvahu p i
rozhodování a klid pro zodpov(dnou práci pro ná$ Nový Hrádek. Nezapomínejme p itom na
slova slibu, který jsme p ed chvílí v$ichni slo#ili.

Nám v$em p eji pevné zdraví, $t(stí, lásku, spokojenost a pohodu. Nebu<me sobe!tí a zá-
vistiví, rozhlédn(me se kolem sebe a hledejme, jak si vzájemn( pomáhat a ne ubli#ovat. Tvo -
me plány a pokusme se realizovat vize. D(lejme radost sob( i ostatním.

Na záv(r bych cht(l p ipomenout, #e dve e na$eho ú adu jsou pro ka#dého stále otev eny a
ve$kerá jednání zastupitelstva jsou ve ejná a rádi Vás na nich p ivítáme.

D(kuji za pozornost.

Slib zastupitele:

Slibuji v#rnost %eské republice. Slibuji na svou "est a sv#domí, !e svoji funkci bu-
du vykonávat sv#domit#, v zájmu m#styse Nový Hrádek a jeho ob"an$ a  ídit se
Ústavou a zákony %eské republiky.
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Z Nového Hrádku do Jeruzaléma

Celkem osmidenní seminá byl
programov( náro!ný, ale pestrý. Krom(  ady
p edná$ek a workshop' zam( ených na
novodobé d(jiny =id' a hlavn( holokaust, kte-
ré jsme absolvovali v Mezinárodní $kole pro
studium hokaustu v památníku Yad Vashem,
nás !ekal historický i sou!asný Jeruzalém,
sledovali jsme !eskou stopu p i náv$t(ve Beit
Terezín v kibucu Giv'at Chajim Ichud a
velkým zá#itkem byl i výlet do nehostinné
Judské pou$t( na pevnost Masada, která se
ty!í u ji#ních b eh' Mrtvého mo e.

Hned první den jsme m(li mo#nost nav$tí-
vit Staré M(sto, starobylou !ást Jeruzaléma
obklopenou hradbami. Je to nevelký prostor ?
zhruba jen 1 km², ale s neuv( itelným geniem
loci, Svaté m(sto pro t i monoteistická ná-
bo#enství ? judaismus, k es&anství a islám.
Jeruzalém je jedno z nejstar$ích m(st sv(ta,

Trochu symbolicky, v p edváno$ním $ase, bych se ráda pod!lila se svými zá&itky ze se-
miná e, který se uskute$nil v posledním  íjnovém týdnu v Jeruzalém!. Organizátorem
akce byl památník ob!tem holokaustu Yad Vashem ve spolupráci s Památníkem Terezín
a M/MT. Tento seminá je 4. stupn!m ze série vzd!lávacích akcí, které jsem postupn!
absolvovala od roku 2018. Seminá e se zú$astnilo celkem 18 u$itel' z celé 3eské repub-
liky. Jedním z hlavních kritérií výb!ru byla realizace projekt' s tématem holokaustu, tyto
projekty v r'zných obm!nách za azujeme v na*í *kole u&  adu let.
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na ka#dém kroku je zde cítit, jak tudy pro-
cházely d(jiny, !asto velmi tvrd(.

V bezprost ední blízkosti tu stojí vedle se-
be k es&anské kostely, synagogy i me$ity,
v$echny postavené výhradn( ze sv(tlého ka-
mene.

P'l dne s p íjemnou pr'vodkyní nám ne-
sta!ilo a do Starého M(sta jsme se vrátili b(-
hem pobytu po skon!ení programu je$t(
n(kolikrát, v'bec nevadilo, #e to bylo v(t$inou
po setm(ní. Výhodou bylo, #e úzké uli!ky se
vylidnily a i místa, která byla celý den plná tu-
rist', jsme si nyní mohli v klidu prohlédnout.
Pro$li jsme liduprázdnou Viu Dolorosu, k í-
#ovou cestu, a# k chrámu Bo#ího hrobu, do-
tkli jsme se Zdi ná k', vy$li jsme za hradby a
vystoupali na Olivovou horu, odkud je nád-
herný výhled na celý Jeruzalém, cestou zp(t
jsme se mohli projít Getsemanskou zahradou
a dotknout olivovník', které mo#ná pama-
tovaly Krista. Dokonce dvakrát jsme pro$li Si-
on, kde se v t(sné blízkosti nachází
synagoga s hrobem krále Davida a sál, kde
podle tradice m(la prob(hnout poslední ve!e-
 e Je#í$e a jeho u!edník'.

Jediné místo, které jsem cht(la vid(t, a ne-
vid(la, byla Chrámová hora se Skalním chrá-
mem a me$itnou al-Aqsá, která je t etím
nejsv(t(j$ím místem islámu. Nemuslimové
sem mohou toti# jen v omezeném !ase, do
kterého jsme se bohu#el netrefili. Kolegyn(
se rozhodly ob(tovat ned(lní snídani a na

Chrámovou horu dob(hly, p ístup do me$it
jim ale stejn( nebyl umo#n(n.

Zmi%ované zá#itky jsou jen malým zlom-
kem velmi intenzivního týdne v Izraeli a n(ko-
lik dal$ích stránek by nesta!ilo. M(li jsme
$t(stí a mohli pozorovat i b(#ný sou!asný
#ivot, neuv( itelnou kulturní a nábo#enskou
sm(sici, která p'sobila na první pohled na-
prosto harmonicky a bezproblémov( a tento
dojem neru$ily ani velmi !asté ozbrojené
hlídky izraelské armády. Izraelci jsou prost(
zvyklí takhle #ít.

Záv(rem bych cht(la pop át klid a mír v$u-
de tam, kde chybí, nejen v Jeru$alajim,
m(st( pokoje.

Mgr. Lenka Dudá$ková
 editelka Z)
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Bankomat v Novém Hrádku?

Velké banky, které provozují v(t$inu
bankomat' v @R (@eská spo itelna, Komer!ní
banka, @SOB), na mo#nost umístit své za-
 ízení v obci na$í velikosti necht(jí sly$et, ne-
bo& to pro n( není ekonomicky zajímavé.
Jedinou mo#ností by proto mohl být banko-
mat od nebankovní organizace. I tyto firmy
v$ak mají své podmínky. Jedna z nich po#a-
duje, #e jí bude obec hradit fixní m(sí!ní po-
platek, který !iní p ibli#n( 20 tis. K! m(sí!n(,
tedy zhruba !tvrt milionu korun za rok.

Ob!ané by p i výb(ru hotovosti z tohoto
bankomatu platili poplatky stanovené jejich
bankou jako u výb(ru z cizího bankomatu.
Nap . u klient' @eské spo itelny a @SOB by
to bylo 40 K! za ka#dý výb(r, u klient' Air
Bank 35 K! za ka#dý výb(r, Komer!ní banka
má dva výb(ry m(sí!n( zdarma a za ka#dý
dal$í je poplatek 39 K!. Podobn( to má i
v(t$ina dal$ích bank.

Lze tedy p edpokládat, #e klienti @eské
spo itelny a @SOB (v!etn( Po$tovní spo itel-
ny), kte í tvo í p ibli#n( polovinu v$ech klient'
bank, by si z takovéhoto bankomatu vybírali
peníze pouze v naprosto výjime!ných p ípa-
dech (tím spí$, kdy# klienti @SOB a Po$tovní
spo itelny si mohou jednou m(sí!n( vybrat
hotovost bez poplatku na po$t().

D'le#itou otázkou také je, kolik výb(r' by
se z uvedeného bankomatu m(sí!n(
provedlo. Lze p edpokládat, #e by se výb(ry
aktivn( týkaly cca 100 hrádovských
domácností, tj. t(ch, kdo nemají ú!ty u
@SOB, @S a Po$tovní spo itelny a zárove%
nemají mo#nost si vybírat hotovost v okolních
m(stech. V t(chto domácnostech by se vy-
bíralo z bankomatu v(t$inou nejvý$e 2x m(-
sí!n(, tak#e hrádov$tí ob!ané by m(sí!n(
provedli maximáln( 200 výb(r'. To znamená,
#e m(stys by na ka#dý takovýto výb(r p ispí-
val !ástkou 100 K!.

V lét( by jist( p ibyly výb(ry uskute!n(né
chalupá i a turisty, ale i to by bylo z ejm( spí-

$e v  ádu desítek ne# stovek.
Jiné nebankovní organizace nabízejí

umíst(ní bankomatu za podmínky, #e pokud
nebude v daném m(síci uskute!n(ný stano-
vený po!et výb(r', doplatí obec za ka#dý
neuskute!n(ný výb(r 30 K!. Jako minimální
po!et lze dojednat 800 výb(r'. To znamená,
#e by ná$ m(stys m(sí!n( doplácel nejmén(
18 tis. K!.

Z vý$e uvedených ekonomických d'vod'
je proto v sou!asné dob( nereálné, aby v na-
$em m(stysu byl nainstalován bankomat.
Situace se v$ak stále vyvíjí a tak není vylou-
!eno, #e pokud se podmínky zm(ní k lep$í-
mu, budeme o jeho umíst(ní znovu jednat.

Ing. Pavel Sobotka

Mít v Novém Hrádku bankomat bylo jedním z p ání n!kterých ob$an' na*eho m!stysu v
nedávno prob!hlé dotazníkové anket!. Rozhodli jsme se proto prov! it, zda je toto p ání
reálné.
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Podzimní hasi!ské rozjímání"

% 28. 9. 2022 - na konci zá í se nám povedlo
najít chvilku a uskute!nit posezení na ukon-
!ení sout(#ní sezóny pro !leny na na$em
hasi!ském cvi!i$ti s dobrým ob!erstvením,
kytarou a hlavn( dobrou náladou

% 1. 10. 2022 - desetiboj v Hronov( se b(#í v
p(ti!lenných hlídkách, za nás b(#ely dv(
hlídky star$ích d(tí a umístily se na 7. a 9.
míst(

% 2. 10. 2022 - drakiáda ? jako ka#doro!n(
na$e #eny napekly mnoho posvícenských
kolá!', zákusk' a sladkostí pro v$echny
p ítomné a mu#i p ipravili poháry a
sladkosti pro v$echny pou$t(!e drak',
ú!astnilo se více ne# 40 drak' a nejzají-
mav(j$í drak byl vyrobený doma, ozdobený
velkým hrádovským znakem od rodiny B(-
hounkových, nejdel$í drak m( il t icet met-
r'

% 15. 10. 2022 - branný závod mladých hasi-
!' se b(#í v okolí Mezilesí a má sedm
stanovi$&, kde se plní vázání uzl', st elba,
zdravov(da, práce s mapou, technické a
turistické zna!ky, po#ární ochrana a p eko-
nání lana, poda ilo se nám vybojovat dva-
cáté místo z 34 dru#stev

% 19. 10. 2022 - výcvik na téma !erpání vody
v terénu s p evý$ením + ukázka !erpadel
ve Velkém Po í!í mohli nav$tívit !lenové
výjezdového dru#stva - ukázky byly velmi
zajímavé a pro nás nová zku$enost

% 21. 10. 2022 - okrskové cvi!ení na téma
pátrání po zran(ných osobách v terénu za
ztí#ených podmínek v noci, p es vodní tok,
les, k oviny a skály, hledané osoby byly vy-
brány z  ad na$ich mladých hasi!' a v$em
osmi d(tem se cvi!ení moc líbilo a moc si
to u#ily, dosp(lí zase splnili své zadané
úkoly velmi dob e a hlavn( profesionáln(

% 25. 10. 2022 - Milan Grim ? první zaslou#ilý
hasi! v na$em sboru - zní to snadn(, ale
cesta k tomuto nejvy$$ímu ocen(ní pro
hasi!e obná$í hodn( krok', které se musí
splnit ? musí hodn( dob e a ob(tav( pra-
covat pro sbor musí získat v$echna p ed-
chozí ocen(ní, musí být !lenem sboru
alespo% 35 let, musí dosáhnout v(ku 65 let,
p i tom v$em stále pracuje pro sbor, okrsek
i okres, potom musí být navr#en sborem s
 ádným a podrobným výpisem v$eho co
pro SDH doty!ný ud(lal v!etn( funkcí, pak
v$e musí schválit na SH @MS v Praze a
potom u# obdr#í pozvánku na p edání za-
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slou#ilého hasi!e v centru hasi!ského hnutí
v P ibyslavi, kde je opravdu slavnostní a
velmi d'stojné p edání medaile od nejvy$-
$ích funkcioná ' SH @MS

% 29. 10. 2022 - pomoc p i hledání dvoule-
tého chlapce poblí# Sedlo%ova ? byli p i-
zváni i na$i !lenové výjezdového dru#stva
spole!n( s dal$ími dv(ma profesionálními
a !ty mi dobrovolnými jednotkami hasi!'-
spole!n( s policií @R a vrtulníkem s ter-
movizí - chlapec byl nalezen t(sn( p ed
setm(ním

% 31. 10. 2022 - helloweenská $ipkovaná s
pokladem je velmi oblíbenou náplní jedné z
pravidelných sch'zek mladých hasi!', kde
si procvi!í hasi!ské dovednosti a znalosti a
je$t( obdr#í malé dáre!ky

% 4. 11. 2022 - okrskové $kolení výjezdních
dru#stev v Jest ebí ? téma pr'myslový
po#ár v Novém M(st( nad Metují, lesní
po#ár v H ensku, po#ár gará#e, po#ár cha-
ty, nejv(t$í po#ár porost' na Lipí ? moc za-
jímav( a odborn( nás tímto $kolením
provedl profesionální hasi! z Velkého Po í-
!í nadprap. David Bek a v$e doprovodil
videoprojekcí z t(chto zásah', velmi po-
u!ná a zajímavá akce

% 12. 11. 2022 - zakon!ení sout(#ní sezóny
pro mladé hasi!e i dosp(lé jsme na-
plánovali na sobotu, hlavní program byla
exkurze u profesionálních hasi!' v Rych-
nov( nad Kn(#nou, kde jsme asi za dv(
hodiny pro$li celou stanici i cvi!ební krásný
polygon pro hasi!e, pak následoval p ejezd
na De$tnou, kde nás !ekal výborný ob(d a
hlavn( bowling v Karolín(, kde jsme si vy-
nahráli dosytosti
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% 19. 11. 2022 - vyhlá$ení výsledk' Náchod-
ské hasi!ské ligy ve dvou kategoriích ?
dvakrát t etí místo v osmikolové sout(#i v
po#árním útoku je pro na$e mu#e krásný
úsp(ch ? za mu#e cvi!ili Vladimír Su-
chánek, Adam Poul, Josef Poul, Ji í Mencl,
Jind ich Mencl,Tomá$ Vanický, Libor P ibyl
a Milan Holinka, na$e hasi!ky b(haly s
d(v!aty z Bla#kova a získaly první, !tvrté a
$esté místo v celkovém po adí ? za #eny
cvi!ily Martina Suchánková, Vlasta Hrubá,
Adéla Holinková a Radka Sv(tlíková ? moc
v$em gratulujeme

% 21. 11. 2022 ? mladí hasi!i a zdobení
perní!k' na hasi!árn( u# je té# tradice,
perní!ky pak poslou#í jako ob!erstvení p i
Mikulá$ské nadílce pro ve ejnost na cvi!i$ti

% 28. 11. 2022 ? Mikulá$ská nadílka pro mla-
dé hasi!e je v#dy v hasi!ské zbrojnici, kde
ka#dý mladý hasi! za básni!ku !i písni!ku,
kterou p ednese, obdr#í dáre!ky ? letos
nás Mikulá$ p ekvapil mimo jiné zbrusu no-
vou sadou (dv( hadice, rozd(lova! a
proudnice) na b(h jednotlivc' na $edesát
metr',

% 2. 12. 2022 ? Mikulá$skou nadílku na cvi-
!i$ti s oh%ostrojem jsme uspo ádali op(t
spole!n( s na$ím m(stysem: na v$echny
d(ti se dáre!ky dostaly, Mikulá$ byl velmi
d'stojný svatý mu#, and(l byl kouzelný a
!erti stra$idelní, oh%ostroj se moooc vyda il
a d(ti i dosp(lí si ve!er náramn( u#ili.

Záv(r roku bude pat it t($ení se na
Je#í$ka a p íprav( na dal$í sout(#ní sezonu.
B(#í té# p ípravy na výro!ní valnou hromadu,
která bude 29. 12. 2022 Na Kovárn( od
16:00 h.

D(kujeme v$em, kte í nás podporují v na$í
!innosti, dr#í nám palce p i sout(#ích a fandí
p i zásazích a pomoci na$im bli#ním. P eje-
me v$em ob!an'm krásné svátky váno!ní a
hlavn( pevné zdraví a pohodu v novém roce
2023.

Za SDH Jarmila Grimová
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Vá ené hasi!ky a vá ení hasi!i z Nového Hrádku,

D#tem se to velmi líbilo, vzpomínají na to.
Od p íjezd$ "ert$ a! po dob e zvolený
oh&ostroj!!! V(e tak akorát a vychytané, a to
jsme u! na n#kolika akcích byli (men(ích i
v#t(ích).

Super nápad gau"ink, vlek s "erty, opatrné
výpady "ert$, p ipravený ohe&, prohán#ní
místních kluk$ ze vsi, parádní pan Mikulá( s
"and#lovnou", zázemí s ob"erstvením,
"asov# zvládnuté a mnoho a mnoho dal(ího.

Jste po "ertovsku "bo!í" :-). Jen tak dál. Budu
Vás v(ude chválit!

Moc Vám d#kujeme a t#(íme se na dal(í
radovánky.

S pozdravem
Libor Pozd#na

s holkami z Náchoda

Kalendá#

I v leto$ním roce m(stys Nový Hrádek vydal týdenní stolní kalendá na rok
2023. Op(t v n(m najdete hezké fotografie nejen Nového Hrádku, ale i jeho
okolí. Kalendá , který m'#e být nejen vhodným váno!ním dárkem, je mo#né
zakoupit ve v$ech novohrádeckých prodejnách a na ú adu m(styse.

m li jsme tu mo!nost se u Vás prvn zastavit na Mikulá"skou páte#ní akci v#. náv"t vy

známých. A chci Vám velice pod kovat za výborn naplánovanou akci od za#átku a! do

konce. Jako moc p kné a povedené.
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Myslivecké okénko

Nejlep$í výsledky ve st elb( na letící asfaltové ter!e m(li: J. )pre%ar, V. Rott a M.
Dobrovolná.

BROKOVÉ ST#ELBY

Dne 17. 9. 2022 jsme uspo ádali brokové st elby na st elnici p. Barton( v @eské @ermné.
Ov( ili jsme si bezpe!né zacházení se zbraní.
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Josef )otola se narodil 2.  íjna 1942 v obci
Sn(#né. Myslivosti se aktivn( v(nuje od r.
1968, kdy úsp($n( slo#il zkou$ku z my-
slivosti. Následné absolvování zkou$ky pro
myslivecké hospodá e mu umo#nilo vyko-
návat tuto funkci po mnoho let v mysliveckém
sdru#ení Frymburk, pozd(ji také v MS )i-
beník Nový Hrádek. V sou!asné dob( za-
stává post p edsedy Mysliveckého spolku
)ibeník v Novém Hrádku.

Za jeho dlouholetou p íkladnou práci získal
dv( mimo ádná myslivecká vyznamenání.
V roce 1997 mu bylo Okresním mysliveckým
spolkem Náchod prop'j!eno vyznamenání Za
zásluhy o myslivost II. stupn( a v roce 2012
pak byla Josefu )otolovi ud(lena je$t(
V(rnostní medaile.

Za zmínku jist( stojí, #e vedle myslivosti je
dal$í jeho zálibou kynologie. Postupn( se stal
majitelem n(kolika loveckých ps' (t í foxteri-
ér' a setra). Prvním, s ním# získal i mnoho
ocen(ní, byl foxteriér Drak z li$!ího ráje, ná-
sledovali foxterié i Car a Frona pozd(ji irský
setr Cedra.

Z mnoha svých loveckých zá#itk' J. )otola
rád vzpomíná na lov muflona: /Tehdy bylo
velké myslivecké sdru!ení, které zahrnovalo
území od N. M#sta nad Metují p es Slavo&ov,
Mezilesí a! po Nový Hrádek. V honitb# se
odhadoval stav mufloní zv# e na 60 1 70 ku-
s$. V zá í 1985 jsem na "ekanou vyrazil s ka-
marádem Vlá3ou Frimlem. Nave"er jsme
obsadili dva posedy pod Sendra!í. Byli jsme
domluveni tak, !e komu p ijde muflon první,
ten loví. Muflon mi p i(el, vy"kal jsem, a! se
nato"í. Rána padla, ale muflon po ád stál,
pak se je(t# rozb#hl do strán# nahoru, kde
jsme ho na(li asi po 20 metrech sm#rem

k Peklu zhasnutého. Na tohoto muflona jsem
byl na "ekané asi 8x.; @ekané se nakonec
vyplatily. Ulovený muflon získal ocen(ní - zla-
tou medaili v Nit e.

P ítele Josefa )otoly si vá#íme mimo jiné
pro jeho up ímnou povahu a jeho bohaté od-
borné myslivecké zku$enosti, které nám
ochotn( p edává.

Zlatko Hála

OB3AN NOVÉHO HRÁDKU A MYSLIVEC JOSEF /OTOLA
OSLAVIL VÝZNAMNÉ KULATÉ 5IVOTNÍ JUBILEUM

V jednom podzimním odpoledni jsme s místop edsedou Mysliveckého spolku /ibeník
Nový Hrádek Jaroslavem /pre+arem nav*tívili pana Josefa /otolu p i p íle&itosti jeho
kulatého &ivotního jubilea. Nad *álkem kávy jsme si spole$n! povídali nejen o
myslivosti a jeho loveckých zá&itcích.



FRYMBURSKÉ OZV NY - 4 / 2022 17

NÁRODNÍ SOKOLNICKÉ SETKÁNÍ

Dne 7.  íjna se v rámci 55. NÁRODNÍHO
SOKOLNICKÉHO SETKÁNÍ s mezinárodní
ú!astí, konaném v Opo!n( a jeho okolí, usku-
te!nil lov s loveckými dravci v honitb( MS )i-
beník v Novém Hrádku.

Krom( !eských lovc' p ijali pozvání i
sokolníci nap . z Rakouska, Holandska,
Chorvatska nebo Slovenska, kte í na místo
dorazili s orly. P i této p íle#itosti provedli na
nám(stí v Novém Hrádku ukázku t(chto
loveckých dravc' pro ve ejnost a #áky místní

základní $koly.
Celou akci doprovázeli loveckými signály

studenti lesnické $koly Bed icha Sch-
warzenberga v Písku.

V$em ú!astník'm lovu pak u!arovala p e-
dev$ím krásná podzimní krajina v okolí Nové-
ho Hrádku umocn(ná slune!ným po!asím.

Myslivosti a lovu zdar!
Zlatko Hála,

jednatel MS )ibeník Nový Hrádek
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BRIGÁDA

Dne 5. 11. 2022 jsme provedli brigádu. Ud(lalo se hodn( práce:

Urovnání sjezdovky po "erné zv# i

P emíst#ní loveckého za ízení

Opravení optických ohradník$ Opravení st echy krmelce (foto V. Rott)
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M. Kahoun opravil po "erné zv# i s pomocí techniky louky: Roubal$v kopec, Humenec a <ákovec

MYSLIVECKÝ KROU5EK OST#Í5I NOVÝ HRÁDEK

Na chodu Mysliveckého krou#ku Ost í#i Nový Hrádek se podílí více !len' MS )ibeník. Na
snímku je J. )pre%ar p i poutavém vypráv(ní o loveckých zbraních 23. 11. 2022.

Zlatko Hála
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19. ro!ník p#eboru sokolské $upy
Podkrkono%ské-Jiráskovy v p#espolním b hu

Po!así bylo pro b(hání tém( ideální. Po
dvou ro!nících, ve kterých se musela do-
dr#ovat r'zná covidová omezení, si letos
v$ichni op(t naplno u#ívali svobody a volnosti
bez povinností nosit rou$ky nebo respirátory.
Na startu se prezentovalo 124 závodník' ze 7
sokolských jednot. Nejvíc borc' a borky% (34)
p ijelo ji# tradi!n( ze Sokola Dv'r Králové

nad Labem. Tentokrát se po adatel'm poda i-
lo zmobilizovat i domácí sokoly z Nového
Hrádku, kte í co do po!tu dvorským sokol'm
zdárn( sekundovali (30). Dále dorazilo 19 zá-
vodník' z Jarom( e, 16 z Úpice, 13 z Nácho-
da, 10 z Police nad Metují a 2 z @eské
Skalice. V$em pat í velké pod(kování, #e vá-
#ili cestu na Nový Hrádek s cílem nejen po-

V sobotu dne 8.  íjna 2022 uspo ádal T. J. Sokol Nový Hrádek ji& tradi$ní p ebor sokol-
ské &upy Podkrkono*ské-Jiráskovy v p espolním b!hu. Závod se konal v Novém Hrádku
na polních cestách a loukách v okolí místního kina a velká $ást byla vedena po horním
úseku ly&a ské sjezdovky.
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m( it s ostatními své schopnosti, ale také se
setkat se známými a p áteli z ostatních
jednot.

Díky tradi!n( velmi dobré spolupráci
s m(stysem Nový Hrádek, který pomohl s
úpravou závodních tratí a zap'j!il místní kino,
m(li závodníci i po adatelé skv(lé zázemí. A
ne dosti na tom ? kdo zrovna neb(hal, mohl
se podívat na pohádky, které na plátno
pou$t(l místní promíta! pan Xehák. M(stysu
Nový Hrádek i panu Xehákovi pat í za jejich
pomoc velké pod(kování.

Závodilo se ve 12 kategoriích od p ed$ko-
lák' a# po dosp(lé. Oproti p edchozím
ro!ník'm nebyli zdale-
ka tak domintantní
sokolové ze Dvora
Králové nad Labem,
kte í sice zvít(zili
celkem !ty ikrát a
hned dvanáctkrát stáli
na stupních vít(z', ale
co do po!tu vít(zství
jim zdatn( sekundovali
sokolové z Jarom( e
se t emi vít(zstvími a
co do po!tu medai-
lových umíst(ní se na
n( tla!ili domácí soko-
lové z Nového Hrádku
s deseti medailemi.

Ji# tradicí se stal zá-

v(re!ný hobby b(h na 700 metr', kterého se
letos zú!astnilo p es 30 rekrea!ních b(#c' a
b(#ky%, kte í se cht(li prob(hnout jen tak pro
radost.

A kdo po závodech nesp(chal dom', mohl
si zajít na rozhlednu na )ibeníku, kde byl p i
p íle#itosti Památného dne sokolstva
otev ený kávový stánek kluk' z Café Neratov
a ochutnat jejich výbornou kávu.

br. Ing. Pavel Sobotka
ná!elník T. J. Sokol Nový Hrádek

 editel závodu
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Výstava Hrady a zámky v IC
V sobotu 5. listopadu 2022 informa$ní centrum praskalo ve *vech. V 16 hodin se usku-
te$nila vernisá& k otev ení výstavy d evo ezeb Josefa Noska a kreseb a maleb Nikol Le-
sákové. Výstava potrvá do 30. prosince.

Nejd íve jsem absolvoval kurz na
um(lecké $kole v Hradci Králové a potom
jsem chodil do  ezbá ského krou#ku v
Dobru$ce pod vedením pana Je#ka.
Vy ezávání se v(nuji asi 20 let. Práce se
d evem m( velice baví, proto#e d evo krásn(
voní. Nej!ast(ji vy ezávám z lípy.

Cht(l bych pod(kovat v$em, kte í se p i$li
podívat na vernisá#, kterou jsem m(l
spole!n( s Nikolou Lesákovou. Je$t( bych
cht(l pod(kovat moc Monice @ermákové a
Slávku Bílkovi, kte í se postarali o hudební
doprovod.

S pozdravem Josef Nosek
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Neztrácejme nad ji!
U# je to rok, co jsme na rozcestí U Dubu

zasadili nový dub. Hned druhý den mu v$ak
n(kdo ulomil celou korunu a prakticky strom
zni!il.

Bylo to tehdy velké zklamání. Ale p i$lo ja-
ro a dub za!al ra$it. Nové v(tve vytvo ily do-
cela slu$nou korunu a dokonce n(kolik

#alud' se urodilo. Je to jako v lidském #ivot(.
N(kdy je !lov(k zklamaný a myslí si, #e je
v$e ztraceno. O to je potom v(t$í radost,
kdy# se v(ci dají do po ádku. Proto neztrácej-
me nad(ji a v novém roce a& nás provází stá-
lé zdraví du$e i t(la!

L. + P. Bohadlovi

FRYMBURSKÉ OZV NY - 4 / 202224

Ukázky pohybových aktivit r'zných
v kových skupin T. J. Sokol Nový Hrádek

D!ti ve v!ku 4 : 6 let
Cvi!í v kategorii p ed$kolních d(tí, cvi-

!ební hodinu mají v pátek od 15,30 do 16,30
hodin. V leto$ním $kolním roce je p ihlá$eno
12 hol!i!ek a kluk' z mate ských $kol
v Novém Hrádku a z Bystrého. P i cvi!ení,
hlavn( s dopomocí a správném provedení,
pomáhají Á<a a Há%a @tvrte!kovy. D(ti mají
rády b(hání, nap . b(hání z r'zných pozic
(sedu, lehu, bez pomoci rukou) na $í i t(lo-
cvi!ny a postavenou opi!í dráhu. V opi!í
dráze nechybí klouza!ka, skákání na
trampolín( !i m'stku nebo ch'ze po pohyb-
livé lavi!ce, kde trénují rovnováhu a ob-
ratnost.

Co je pohyblivá lavi!ka? Na podlaze jsou
polo#eny d ev(né ty!e a p es n( lavi!ka kla-
dinkou vzh'ru, pohyblivost lavi!ky je vymeze-
na #ín(nkami na obou koncích lavi!ky.

Jsme zapojeni do projektu /Se Sokolem do
#ivota;, který po ádá @OS. Jedná se nyní o 7.
ro!ník. D(ti se u!í obratnosti, p irozenosti po-
hybu p i cvi!ení nebo dovednosti s mí!em.
Ka#dá dovednost má svoje zví átko ?
skákání a b(hání s kobylkou Emilkou,
zdolávání p eká#ek !i výskoky a p evalování
s opi!kou Hani!kou nebo házení, chytání mí-
!e !i hod na ko$ s je#e!kem Mare!kem. Za
spln(ný úkol si d(ti nalepují do svých se$itk'
nálepky, se$itek si nosí na ka#dou cvi!ební
hodinu. V tomto projektu jsme zapojeni !tvr-
tým rokem.

D!v$ata a chlapci z 1. : 6. t ídy
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Chodí cvi!it tradi!n( ve !tvrtek od 15:30
do 16:30 hodin, oficiální název je oddíl v$e-
strannosti, mlad$í #actva. Hodina za!íná ná-
stupem, sokolským pozdravem a vysv(tlením
programu. Co je v$estrannost? Podle mého
rozvoj pohybových dovedností a získání spor-
tovních návyk' z disciplín jako je gymnastika,
atletika nebo mí!ové sporty. Cvi!ení se ú!ast-
ní a# 14 d(tí, na správné provedení dohlí#íme
s Lidu$kou Martinkovou.

Do cvi!ební hodiny za azujeme disciplíny
ze /Sokolského odznaku zdatnosti;, nap íklad
Pavou!í test (Spider test). V t(locvi!n( vy-
zna!íme h i$t( o rozm(ru 9 x 6 m, doprost ed
umístíme obru! a po stranách 6 mí!k', z toho
4 na jednotlivé vrcholy obdélníku a 2 mí!ky
do st edu $ir$ích stran (viz obrázek). Prove-
dení ? z polovysoké startovací polohy upro-
st ed obru!e polo#ené do st edu
vyzna!eného h i$t(, na startovní signál vybí-
háme, postupn( sbíráme mí!ky a s ka#dým
jednotliv( se vracíme a postupn( je pokládá-
me do kruhu vyzna!eného obru!í. M( í se

!as, za jak dlouho jsou posbírány a polo#eny
v$echny mí!ky do obru!e. Zde nacvi!ujeme
b(#eckou rychlost a prostorov( orienta!ní
schopnost.

Star*í &ákyn!, dívky ve v!ku 12 : 15 let
(u nás bez omezení)

Chodí cvi!it ji# t etím rokem v pátek od
16:30 hodin do 17:30 hodin. Aktuáln( ve
slo#ení 5 d(v!at a 2 cvi!itelé. Oblíbenou
netradi!ní hrou, kterou hrajeme, je tzv. sokol-
ský hokej. Na stránkách @OS tento výraz
nenaleznete, n(kde byl tento název p evzat,
jedná se o hru s ringo krou#kem a d ev(nými
ty!kami. T(locvi!na p ipomíná ledovou plo-
chu, ringo krou#ek (ring) je náhra#kou puku a
v ruce místo hokejky se dr#í d ev(ná ty!ka,
hraje se na dv( branky umíst(né na
opa!ných stranách t(locvi!ny. Jako v hokeji
hrají proti sob( dv( dru#stva, která se sna#í
ring st elit do brány soupe e, dát branku.
Ring je veden, p ihráván a st ílen holí (v na-
$em p ípad( d ev(nou ty!kou) zasunutou do
jeho vnit ního prostoru. Pravidla krom( maxi-
mální vzdálenosti platné st ely do brány
nejsou, po st elení branky se rozehrává ze
st edu h i$t(. St elená branka platí a#
z poloviny soupe e, z del$í vzdálenosti nepla-
tí. Dal$í pravidla nemáme. Hraje se v duchu
fair-play.

Ing. Radka Machová
cvi!itelka II. t ídy

Umíst#ní mí"k$ p i Spider testu
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7. ro!ník prázdninové Ke%-trasy
Hrádouské va#e!ky

Za 7 rok' trvání akce jste s námi nav$tívili 70 r'zných míst oko-
lo Nového Hrádku. Letos nejvíce náv$t(v m(la budka u Panského
mlýna, asi, #e byla nejblí#e. Naopak nejmén( záznam' by bylo
asi v nejvzdálen(j$í budce u Barto%ova kamene, ale p ed skon-
!ením akce ji n(kdo ukradl. Budku jsme hned ud(lali novou a po-
slední ú!astníci ji zase na$li na svém míst(.

D(kujeme za spolupráci p i organizaci Ke$-trasy Olin(
Langrové, Dá$e )tanderové, Mí$e Frintové, M(stysu Nový Hrá-
dek a vám v$em, kterým se líbí objevovat krásné okolí Nového
Hrádku.

T($íme se na vás zase za rok.
Veronika, Pavel a Pavlík Bohadlovi

Bylo zaregistrováno 55 pr'kaz' a vydáno 32 diplom' úsp!*ným ú$astník'm.

Firma roku Královéhradeckého kraje 2021

Slavnostní vyhlá$ení výsledk' prob(hlo na
zámku v Dob enicích dne 15. 9. 2022. Jedná
se o presti#ní ocen(ní, které ud(luje Krajská
hospodá ská komora Královéhradeckého
kraje výrazným regionálním podnikatel'm,
podnikatelkám a spole!nostem. Nomi-
novaným m'#e být kterýkoliv podnikatelský
subjekt aktivn( p'sobící na území Králové-
hradeckého kraje.

Hodnocení poté probíhá ve dvou kolech, a
to na okresní a posléze krajské úrovni. Vyvr-
cholením celého procesu, který za!íná v lis-
topadu, je slavnostní p edávání ocen(ní
vít(z'm v$ech kategorií. Pro nás je pot($i-
telné, #e mezi ocen(nými byl i ná$ novohrá-
decký KOVAP, který se stal vít(zem
náchodského okresu a finalistou krajského
kola. Firma tento úsp(ch vnímá jako ocen(ní
!eské hra!ká ské tradice i $ikovných rukou
svých zam(stnanc', bez kterých by takových-
to úsp(ch' nemohla dosáhnout.

=editel Kovapu, pan Filip Klepek si p evzal
ocen#ní osobn# (vpravo na fotografii).

Bc. Zden(k Dra$nar
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Cena In$enýrské komory 2021 -
dal%í ocen ní pro na%i rozhlednu

V leto$ním ro!níku vybírala porota @KAIT
z 28 p ihlá$ených in#enýrských realizací
a návrh'. Ve svém rozhodování ocenila nejen
$pi!ková technologická  e$ení, ale také od-
vahu a invenci tv'rc' jednotlivých projekt'
a respekt k p'vodním stavbám.

/Vybraná p(tice vít(z', kterou dopl%uje
je$t( zvlá$tní cena poroty a cena ve ejnosti,
do zna!né míry p edjímá mo#ný vývoj celého
!eského stavebnictví. Ten bude v dal$ích le-
tech i s ohledem na ekonomickou situaci
mo#ná ve znamení klí!ových infrastrukturních
staveb, kreativity a práv( konverzí a rekon-
strukcí. A p edev$ím hledání úsporných  e-
$ení,; komentuje leto$ní výsledky Cen
In#enýrské komory p edseda @KAIT Robert
)palek, který se zárove% takto hezky a vý-
sti#n( vyjád il o na$í stavb(: /Na konec jsem
si ponechal dv( neobvyklé stavby, které pou-
#ívají $tíhlou konstrukci komína (Orbita ? Ko-
telna Park Radlice), resp. tubus v(trné
elektrárny pro dal$í aplikaci. U obou si nelze
nepov$imnout tv'r!í invence autor'. Jde o
nápad, který by m(l být v obou p ípadech vy-
vá#en zlatem. Vyu#ití brownfield' a vyslou#i-
lých technologických staveb je v#dy záslu#né,
ale v obou t(chto p ípadech navíc obdivu-
hodné.;

Na$e Rozhledna na )ibeníku si tak do
svého portfolia p ipsala dal$í významný
úsp(ch. Stavbu do sout(#e p ihlásil pan Ing.
Pavel Je#ek, jednatel firmy Projection s.r.o.
Nový Hrádek. Cena byla spojena i s finan!ní
odm(nou, kterou firma Projection darovala
m(stysu a v budoucnu bude pou#ita na rea-
lizaci herních prvk' v okolí rozhledny.

Více informací o p i-
hlá$ených stavbách naj-
dete na www.ckait.cz.

Bc. Zden(k Dra$nar

Hlavním posláním sout!&e je prezentace a zviditeln!ní kvalitních stavebních a technolo-
gických in&enýrských návrh' ze v*ech autoriza$ních obor' a specializací 3eské komory
autorizovaných in&enýr' a technik' $inných ve výstavb! (3KAIT), které se mohou
uplatnit v praxi ve stavebnictví, seznámení s t!mito návrhy v$etn! p edstavení jejich au-
tor' *ir*í odborné i laické ve ejnosti.
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Mezinárodní mistrovství Polska podková#'

Poslední listopadový víkend se
v Toporzysku konalo otev ené mistrovství Pol-
ska podková '. T(chto závod' se úsp($n(
zú!astnil i !eský podková ský tým Czech-
Farrier. @lenem týmu je i Pepa Poul z Nového
Hrádku, který v kategorii Intermediate zvít(zil.
Gratulujeme!

Bli#$í informace nejenom o sout(#i naleznete
zde: https://www.jezdci.cz/clanky/v-soutezich-
podkovaru-jde-o-rychlost-zrucnost-i-technickou-
dovednost/

Bc. Zden(k Dra$nar

Sokolové se p#ipravují na XVII. v%esokolský slet 2024

Vystupovalo 900 nad$ených cvi!enc' r'z-
ného v(ku u# v úborech vyrobených pro p i-
pravovaný slet. Na zpáte!ní cest( jsme
diskutovali, které skladby jsme schopni nacvi-
!it, a jestli pro n( získáme cvi!ence. Ti kte í
na posledním sletu v roce 2018 cvi!ili, se na
skladby dotazují, cht(li by si minulé pro#itky
zopakovat.

Na ja e roku 2023 se uskute!ní srazy pro

cvi!itele a na za!átku $kolního roku m'#eme
zahájit nacvi!ování skladeb. Skladby jsou p í-
ta#livé a náro!né na pohyb. V blízké dob(
budeme mít mo#nost shlédnout nato!ený zá-
znam pra#ské premiéry, p ípadn( ve ejnost s
vystoupením seznámit a cvi!ence nalákat na
pravidelné p íta#livé cvi!ení.

ná!elnice L. Martinková

V sobotu 26. listopadu 2022 se ú$astnili cvi$itelé Radka Machová,
Markéta Va+ková, Lída Martinková, Zden!k Martinek a Pavel Sobotka v
Praze v t!locvi$n! na Vinohradech p edvedení dvanácti nových pohy-
bových sletových skladeb.
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Letní výstavba parkovi%(u po%ty a u
sokolovny
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Královéhradecký kraj vyhlásil stavbu roku 2022

Titul Stavba roku Královéhradeckého kraje
2022 získala p estavba nevyu#ité nemocni!ní
budovy na domov senior' v Opo!n( na Rych-
novsku. Investorem stavby za více ne# 100

milion' korun byl kraj. Do le-
to$ního 19. ro!níku sout(#e
stavba i, investo i a architekti p i-
hlásili 19 staveb, o t i více ne#
loni, uvedlo hejtmanství, které je
hlavním po adatelem sout(#e.

Domov senior' v Opo!n(
projektovala spole!nost Projecti-
con z Nového Hrádku na Ná-
chodsku, p estavbu ud(lala
stavební spole!nost Valc z Hrad-
ce Králové. V objektu d íve byla
porodnice a chirurgie. P i rekon-
strukci budova dostala nástavbu
t etího podla#í, plochou st echu
místo valbové a projektanti

razantn( zm(nili vnit ní dispozice. Kapacita
objektu je 47 l'#ek.

Zdroj: @TK

Orlicko - kladský varhanní festival

Ned(le 2. 10. v 2022. Martin Pechá!ek - varhany, Anna Zední!ková - mezzosoprán.
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Stezka sk#ítka Frymbulína, okruh U Hranic

Stezka odkazuje na místní p írodní zají-
mavosti a je tvo ena interaktivními a herními
prvky zejména pro d(ti a mláde#. Celková
délka nau!né stezky je cca 360 metr' s tím,
#e se jedná o okruh. Stezka vede po stávají-
cích p($inách.

Jednotlivá zastavení jsou tvo ena zejména
interaktivními tabulemi, které jsou tematicky
zam( eny jednak na p írodní zajímavosti a
jednak na environmentální prvky, které zají-
mavou formou p iná$í d'le#ité informace
(stopy !lov(ka, sucho, k'rovec apod.). Do
místa nau!né stezky vede cyklostezka a sítí
cyklostras v okolí je tak cesta do této lokality
snadno p ístupná. Dále je mo#no se z centra
m(styse dostat ke stezce p($ky po zna-
!ených turistických cestách p es rozhlednu
na )ibeníku a po mén( vytí#ených cestách z
lokality Dlouhé a# k hranicím s Polskem. V
blízkosti se nachází P írodní památka Ra$eli-
na, která je chrán(ná jako zbytek ra$elinných
podhorských luk. Cílem projektu je vyu#ít
místní les k neproduktivním funkcím, zejména
tedy k p ivedení náv$t(vník' do les' v okolí
Nového Hrádku.

Cílovou skupinou je spole!nost jako celek
a jako hlavní cílovou skupinu lze ozna!it rodi-
ny s d(tmi, které prost ednictvím stezky bu-
dou moci poznat cennosti lesní krajiny,
význam lesa a hospoda ení v n(m i jiný ne#
produktivní. Potenciál k náv$t(vnosti a tím co
nejvy$$ímu vyu#ití lesa a lesní krajiny, je dán
ji# existujícími prvky v okolí, a to jednak exis-
tencí stávající turistické Jiráskovy trasy (!er-
vená), jako páte ní trasy nap í! celým
regionem, která vede nedaleko od místa rea-
lizace, a prochází i kolem rozhledny a info-
centra Na )ibeníku.

Aby byl pr'chod novou nau!nou stezkou
bezpe!ný, byly na 55 vybraných stromech
provedeny odborné arboristické zásahy, 6
strom' muselo být odstran(no metodou po-
stupného kácení a 8 smrk' bylo sesazeno za
ú!elem vzniku bezpe!ného torza.

Celkové výdaje na projekt !inily cca
530 000,- K! a byly 100% kryty dotací.

V rámci p ípravy stezky se poda ilo vypát-
rat zajímavé informace, se kterými Vás exklu-
zivn( seznámíme:

1) Nový Hrádek, Dlouhé : Rzy
Dlouhé a Rzy, které jsou nyní sou!ástí t i

kilometry vzdáleného malebného m(ste!ka
Nový Hrádek, byly p'vodn( samostatnými
obcemi. Demografický vývoj !ástí Dlouhé a
Rzy je tém( shodný - stálým sni#ováním po-
!tu trvale #ijících obyvatel do$lo k výraznému
úbytku trvalého bydlení a zm(n( na bydlení
rekrea!ní, ale mo#ná se za!íná blýskat na
lep$í !asy. Jméno Dlouhé vzniklo od roz-
tahané dlouhé vsi, z které utvo ili dv'r, poz-
d(ji obec. Jméno Rzy je odvozeno od
suchých neplodných míst, kde roste v es.

V podzimních m!sících leto*ního roku byla zp ístupn!na dal*í nau$ná stezka nacházejí-
cí se v extravilánu m!styse Nový Hrádek, cca 3,5 km od centra, v bezprost ední blízkosti
polských hranic. Stezka navazuje koncep$n! na ji& v minulosti zrealizované stezky. Tra-
sa vede v lese v lokalit! U Hranic.

Vývoj po!tu trvale #ijících obyvatel:

1900 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2013 2022

Dlouhé 226 182 167 138 95 61 32 19 14 14 16

Rzy 146 116 106 36 59 35 26 15 18 13 19
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2) Filmová pohádka Py*ná princezna
Asi si  eknete, co má tato slavná a diváky

oblíbená !eská filmová pohádka spole!ného
s na$í stezkou. Kupodivu je toho dost. T eba
to, #e se jedna z nezapomenutelných scén
odehrává na hranici P'lno!ního království a
Miroslavovy zem(, kam si rozverný a zleniv(-
lý $vec b(hal zazpívat. Zajímav(j$í v$ak je$t(
je, #e p edstavitelem svérázného $evce byl
rodák z nedaleké vesni!ky Borová, Bohuslav
@áp (*1925 ? _1997), který od mládí hrál
v Náchod( ochotnicky. Po válce se rozhodl
pro profesionální divadelní dráhu a vyst ídal
n(kolik oblastních divadel. V roce se stal
!lenem pra#ského Národního divadla, kde vy-
stupoval a# do své smrti. M(l charakteristický
herecký projev, který dokreslovala men$í za-

valitá postava,
melancholicky
lad(ná dikce i
mírn( za-
st ený, a po-
smutn(lé o!i.
Do !eského fil-
mu vstoupil v
roce svojí, ji#
zde zmín(nou
rolí $evce
v Py$né prin-
cezn(. Ve filmu
se objevoval
poté ponejvíce
koncem 60. a
na po!átku 70.

let, v pozd(j$ích dobách hrával tém( vý-
hradn( v @eskoslovenské televizi, kde vytvo il
celou  adu men$ích a drobn(j$í rolí a roli!ek.

3) Pozor státní hranice, vstup zakázán!
V dne$ní dob( si u#íváme mo#nosti volné-

ho pohybu p es hranice, co# v minulosti ne-
bylo v'bec #ádnou samoz ejmostí. I tato
hranice s Polskem byla kontrolována po-
hrani!níky, kte í hlídali, aby nedocházelo k je-
jímu naru$ení a nedovolenému p ekra!ování
osob. P i tom ob!as docházelo k absurdním
situacím. V archivech se dohledala Kniha
evidence zadr#ených naru$itel' státních
hranic v tomto úseku, ve které je, mimo jiné,
takto stru!n(, ale výsti#n( zaznamenána i ta-
to událost z roku 1964:

Po adové $íslo: 1.
Jméno a p íjmení naru*itel': V.S. a V.).
Data a místo narození: xx.xx.1951 v Borové,

xx.xx.1952 v Náchod(
Bydli*t! a místo zam!stnání: Borová !.p.xx,

#ák 7. t . ZD) v Novém Hrádku, Borová !.p.xx, #ák
6. t . ZD) v Novém Hrádku.

Národnost a st. p íslu*nost: !eská, !sl.
Den, hodina, místo a prostor naru*ení: Dne

11. 7. 1964 asi ve 13.30 hod., v prostoru hrani!ního
kamene V-140/4 /STRÁ=NICE; ? katastr Borová.

Den, hodina a místo zadr&ení: Dne 11. 7. 1964
v 16.30 hod. v Lewin( ? PLR.

Zp'sob zadr&ení (zbra+, pes, obyvatelstvo):
Hlídkou WOP (Wojsko Ochrony Pogranicza = pol-
ská pohrani!ní strá#).

Sm!r p echodu (odkud : kam): z @SSR do
PLR

D'vod p echodu: Úmyslný, bez nep átelského
úmyslu ? út(k p ed zmijemi.

Zachrán!né hodnoty: 0
Den, hodina a místo a kdo p edal: Dne 11. 7.

1964 v 19 hod. v Kociolu (Kutl), p evzal pprap.
Martínek z POVB (Pohrani!ní odd(lení Ve ejné
bezpe!nosti) Ole$nice v O.h.

POZNÁMKA : kam p edán, kolikrát p e*el,
pomocníci, dispe$er, postih apod.) 3.j. VB:
odkaz na hrani$ní knihu: Zadr#ení p edáni od
WOP p íslu$níkovi POVB Ole$nice a potom POVB
@eská @ermná. Po vyt(#ení byli p edání svým rodi-
!'m. P e$li poprvé, dispe!er podán, nelze postih-
nout. @j. VB: 106/64-HK. 637,638.
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4) Kde se tady vzala ta díra?
Prohlubn(, které na stezce vidíte, jsou po-

z'statky t(#by jílu, kterým okolní obyvatelé
v minulosti zat(s%ovali kopané studny. Jíly se
pou#ívají jako ideální t(snící vrstva v mokrém
stavu, jeliko# p i nasycení vodou se stávají
pro dal$í vodu naprosto nepropustnými.

V(d(li jste, #e jíl obsahuje látky, které zvy-
$ují odolnost organismu v'!i vn(j$ím vliv'm,
harmonizují ho a uvádí zpátky do
rovnováhy? Velké vyu#ití mají v kosmetice,
absorbují nadm(rný maz, zbavují ne!istot a
posilují poko#ku i vlasy. Pravidelné pou#ívání
jíl' pomáhá odstra%ovat odum elé ko#ní
bu%ky a ne!istoty usazené v ko#ních pórech,

napomáhá cirkulaci krve a dodává tak pleti
zdravou zá i. Jejich ú!ink' jsou si v(doma
dokonce i zví ata, která instinktivn( pou#ívají
bahno k ochran( proti hmyzu a brouk'm a
proti nadmí e sluní!ka. Zda na$e babi!ky
místní jíl pou#ívaly na ple&ové masky, se nám
nepoda ilo zjistit.

5) Strá&nice
Nedaleko odtud, nad obcí Borová v t(sné

blízkosti státní hranice se ty!í vrch Strá#nice
(691 m n.m.). Vrch Strá#nice m(l v minulosti
d'le#itou funkci pro obranu @eské zem(. U#
za vlády P emysla Otakara I. a II. byl tento
kout království !eského strá#en a v p ípad(
ohro#ení byly odtud vydávány oh%ové signá-
ly.

Po dlouhá staletí se traduje, #e na svahu
Strá#nice je ukrytý poklad nesmírné ceny.
Pastevci koz a ovcí ob!as vypráv(li, #e po
klekání vídávali na jednom míst( ho et modrý
plamínek, a tím pov(st o pokladu víc a víc
utvrzovali. Odedávna je toti# známo, #e práv(
plamínek ozna!uje místo, kde poklady bývají
ukryty. Tak se pozorn( dívejte!

Bc. Zden(k Dra$nar
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Výlety senior' #íjen 2022
Hezké po!así nás zlákalo od venkovních a

domácích prací na malý výlet do Ole$nice 18.
 íjna. Po ob(d( p ijeli hrádov$tí do Ole$nice,
kde jsme v po!tu t inácti vy$li sm(rem na
Stenku nad Ole$nici s výhledy na obec, do
Polska a h bety Krkono$. Dále k Polomu, kde

je skoro na dosah sedlo%ovský kostel. Dal$í
výhledy ve sm(ru na Krkono$e jsme objevili
na vrcholku stanice sjezdovky na @erveném
kopci. Ly#a 'm m'#eme jen závid(t. S
dostatkem !asu jsme se zastavili v kapli!ce
na rozcestí ke Staré $kole. Spodní cesta pod
druhou kapli!kou kolem zátaras' nás vedla
podle lesa p es louky k Lu#an'm. Po malé
asfaltové cest( jsme si u#ívali pohledy k
Ole$nici a polskou stranu. Do$li jsme v$ichni
v po ádku vedlej$í cestou podle Ole$enky a#
do nám(stí. Výlet dlouhý 8,5 kilometru nás
nezni!il.

Na druhý podzimní výlet jsme se vydali 24.
 íjna na Kozí h bet u @eské @ermné, a to au-
tobusem na Borovou. Odtud nás cesta kolem
h bitova, ohrady s ko%mi, dovedla k Barto-
%ovu kameni. Kámen odhalil majitel panství k
10. výro!í zalo#ení republiky v roce 1928.
Pavel Bohadlo si vzpomn(l, #e vid(l po-
hlednici u pana Xíhy, kde stál kámen v ohrád-
ce s d ev(ným pl'tkem a ve !ty ech rozích
rostly borovice. V sou!asné dob( je vedle
tohoto místa jen jeden pahýl, v$ude se
hodn( t(#í po k'rovci. Vykácené strán( jsou
obna#ené, je daleko vid(t, m'#eme se orien-
tovat, ale pohled je i trochu smutný.

Od kamenu jsme vy$li a zase se k n(mu
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kolem Kozího h betu vrátili. Je to nádherná
cesta, místy jen stezka s výhledy po p íkrých
stráních pekelského údolí. Ani se nechce v(-
 it, #e zde projí#d(l v minulosti pán v ko!á e,
ta#eným ko%mi. Tato !ást je zalesn(ná buky,
u# !áste!n( nem(ly listy, brodili jsme se
jejich hn(dými koberci. Na Luisin( placu jsme
krátce posva!ili, okruh se stá!el zp(t ke ka-
menu. Do$li jsme k Jest ábímu potoku, kde
jsme se rozd(lili. Hrádov$tí sm( ovali k
Hrádku kolem Krahul!í.

Ostatní pomalu vystupovali podle bo-
rovského potoka na Borovou. I kdy# jsme byli
p esv(d!eni, #e v$echny houby v lese nechá-
me, p ece je nepotáhneme s sebou, tak se
nedalo odolat sb(ru. Batohy jsme plnili hou-
bami alespo% p i návratu. Minuli jsme d'm
snad se sochou bílého psa, ne$t(kal. Pes byl
#ivý, jen si nás nev$ímal. =íze% nás dotla!ila
k místní hospod(. M(li zav eno. Paní vedoucí

se nad námi smilovala a nechala vy!kat do
odjezdu autobusu. Posezení s dobrým pivem
p ineslo vzájemné p íjemné povídání a

zhodnocení výletu. V$ech deset
ú!astník' dorazilo dom' s 11 kilo-
metry v nohách u# tém( za tmy. I
kdy# jsme byli p esv(d!eni, #e
v$echny houby v lese necháme (p e-
ce je nepotáhneme s sebou!), tak se
nedalo odolat sb(ru. Batohy jsme
plnili houbami alespo% p i návratu.

Máme hodn( malých zá#itk', v(-
 ím, #e i tento text výletník'm ba-
revný podzimní den p ipomene.

Za sokolské i nesokolské seniory
zapsala Martinková Lidmila
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Odpadové hospodá#ství od 1. 1. 2023

| Svoz sm(sného komunálního odpadu i nadále bude ve !trnáctidenních
intervalech - ka&dý lichý týden v úterý.

| KA=DÝ plátce poplatku (vlastník nemovité v(ci) je povinen do konce led-
na 2023 podat správci poplatku (ú adu m(styse Nový Hrádek) p ihlá$ku
k místnímu poplatku za objednanou kapacitu soust e<ovacích prost edk'
pro nemovitou v(c na odpad. Co to pro Vás znamená? Prost( p ijdete
nejpozd(ji do konce ledna 2023 na ú ad m(styse Nový Hrádek, kde s Vámi
vy ídíme pot ebné formality a vydáme Vám p íslu$nou svozovou známku.

| Typy a ceny svoz' v roce 2023

Známky roku 2022 budou platit celý leden 2023. Od února musí být po-
pelnice ji# ozna!eny novou známkou. Jednorázové známky zakoupené
v roce 2022 budou platit v pr'b(hu celého roku 2023.

Pokud zvolíte jednorázové svozy, pak prosíme, abyste z d'vodu velké
administrativní náro!nosti p i p epo!ítávání odpadu na jednotlivé osoby za-
koupili p íslu$né známky nebo pytle na celý rok, v#dy v$ak nejmén( p(t ku-
s'.

Ú ad m(styse Nový Hrádek

@trnáctidenní svoz (popelnice 120 l)
26 svoz' /rok

2496,- K!

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

2016,- K!

M(sí!ní svoz (popelnice 120 l)
12 svoz'/rok

1152,- K!

Jednorázový svoz (popelnice 120 l) 96,- K!

Jednorázový svoz (pytel 120 l) 96,- + 10,- = 106,- K!
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Spole!enská kronika
 íjen - prosinec 2022

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.

Diamantová svatba:

Lubomír a Miloslava Suchánkovi

Nový ob!ánek:

'&astným rodi(!m blahop"ejeme.

Tadeá" #koda

Lang Fran$"ek 72 let

#otola Josef 80 let

Klime"ová Eva 72 let

Hlavá%ek Ji í 80 let

P ibyl Josef 72 let

Linhart Josef 72 let

He manová &agmar 84 let

Grulich Ladislav 83 let

Rybínová Kv!toslava 79 let

Jiráková Vlasta 78 let

Grimová Ivana 76 let

P ibylová Eva 78 let

Rázl Josef 79 let

Lemfeld Petr 75 let

Svato'ová Hana 76 let

Grim Pavel 77 let

Zem"ela:

Vzpomínáme...

Miroslava &u"ánková

Man#el!m p"ejeme hodn%  t%s), zdraví a pohody.
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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 &ra"nar, Bc. Jarmila &ra"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

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

| Obálka: Lípa u Izidora, foto Zden!k &ra"nar

| Tisk: Jana Wolfová, Vrchoviny, náklad: 350 vý$sk*. )íslo vy"lo 20. 12. 2022

| P í"( %íslo vyjde pravd!podobn! v b eznu 2023

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

| P í"( uzáv!rka bude 3. 3. 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.

Plánované akce v nejbli# í dob$

pátek 23. 12. 2022 v 16:15 troubení koled na nám!s(

sobota 24. 12. 2022 ve 23:59 p*lno%ní m"e v kostele - Ji í Pavlica - Missa Brevis

pond!lí 26.12.2022 #t!pánská zábava

sobota 14. 1. 2023 Sokolský ples

sobota 11. 2. 2023 Hasi%ský ples

sobota 18. 2. 2023 P ejezd Orlických hor na b!<kách

sobota 25. 2. 2023 Myslivecký ples
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