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Vážení a milí spoluobčané, přátelé Nového Hrádku, 

 
opět přicházejí Vánoce – nejkrásnější období roku, svátky radosti, míru a 

klidu, svátky lásky a přátelské pohody. Po celý rok žádné svátky nenaplňují 
lidská srdce takovou pohodou, jako právě Vánoce. V dnešní uspěchané době 
jsou právě Vánoce příležitostí se alespoň na chvíli zastavit, zamyslet se a strávit 
krásné chvíle s těmi nejbližšími.  

S blížícím se koncem roku více bilancujeme a mnohem častěji si uvědomu-
jeme, co se nám v minulém roce podařilo a splnilo a zároveň si vytyčujeme 
úkoly a přání na rok nový. Loňský rok byl pro nás pro všechny velkým svátkem, 
a to z důvodu oslav výročí 650 let od první písemné zmínky o Novém Hrádku. 
Velkou účastí všech, kteří mají naše městečko rádi, byl potvrzen zájem nejen o 
naši společnou minulost, ale i současnost a budoucnost. 

Doufám, že i v roce 2013 bude pokračovat dobrá spolupráce mezi zastupi-
telstvem městyse a občany, chataři a chalupáři, místními spolky a institucemi. 
Budeme si vážit všech podnětů a připomínek, které přispějí k chodu a rozvoji 
našeho Nového Hrádku. 

Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych Vám popřál jménem svým i jménem 
celého zastupitelstva, krásné a veselé vánoční svátky, plné lásky, domácí po-
hody a splněných přání. Do nového roku přeji hodně zdraví, osobních i pracov-
ních úspěchů a optimismu. Ponechme si po celý rok v srdci kousek vánoční 
atmosféry. Buďme k sobě tolerantní, přitom mějme na paměti, že vítězství 
jednoho je porážkou druhého a snažme se o hledání přijatelného řešení pro 
všechny. Jednejme s druhými tak, jak si přejeme, aby oni jednali s námi. Je 
dobré míti na paměti i staré Kyrgyzské přísloví: „Ani pes, laskavým slovem 
oslovený, hned nekousne“. 

Za sebe i své kolegy z vedení městyse Vám mohu slíbit, že uděláme vše pro 
to, aby byl Nový Hrádek i nadále rozvíjejícím se a úspěšným městečkem, na 
které budeme moci být právem hrdí. Pevně věřím, že nás v našem snažení 
podpoříte. 

 
Úspěšné vkročení do nového roku!  

Zdeněk Drašnar, starosta 
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Soutěžíme o nejhezčí vánoční strom měst a obcí 2012 

Nový Hrádek se v kategorii „obce“ přihlásil do soutěže „O NEJHEZČÍ VÁNO„O NEJHEZČÍ VÁNO„O NEJHEZČÍ VÁNO„O NEJHEZČÍ VÁNOČ-Č-Č-Č-
NÍ STROM MĚST A OBCÍ 2012“NÍ STROM MĚST A OBCÍ 2012“NÍ STROM MĚST A OBCÍ 2012“NÍ STROM MĚST A OBCÍ 2012“. Náš malý, ale o to hezčí stromeček, který 
nám na náměstí společně s betlémem připomíná nejhezčí svátky v roce, vyfotil 
pan Josef Beran a Vy mu můžete dát svůj hlas na následujících internetových 
stránkách: http://www.rozsvitimevasevanoce.cz/soutez/.  

Odkaz bude také umístěn na webových stránkách našeho městyse. Hlasovat 
lze do 31. 12. 2012. 
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Vážení přátelé a občané Nového Hrádku 
 
Rok 2012 se pomalu konči. Pro nás tento rok zapsal se do paměti proži-

tím zvláštního výročí a to 650 let od první písemné zmínky o farnosti. Mohl 
jsem spolu s vámi prožívat všechny slavnosti spojené s oslavou tohoto vý-
ročí. Velkou a milou vzpomínkou je kniha Nový Hrádek 650 let. 

Přeji všem přátelům a občanům Nového Hrádku, aby také další rok byl 
plný úspěchů, spokojenosti, dobra a lásky. 

Na radostné svátky Narození Pána Ježíše, kdy budeme u vánočního 
stromku zpívat koledy a rozbalovat dárky, přeji vám a vašim nejbližším 
hodně zdraví, radosti a zvláště moc Božího požehnání a ochranu Panny 
Marie Rokolské. 

Panu starostovi, zastupitelstvu městyse, ředitelům školy a školky, hasi-
čům, členům Sokola a všem občanům a přátelům Nového Hrádku hodně 
štěstí a všeho dobrého v NOVÉM ROCE 2013 

 
   přeje ThLic. P. Jan Czarny 
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Několik slov zNěkolik slov zNěkolik slov zNěkolik slov z    fary kfary kfary kfary k    letošním Vánletošním Vánletošním Vánletošním Vánoooocůmcůmcůmcům    
No, podle mnohých to píšu vlastně zbytečně, protože buď 12. nebo 21. ane-
bo až 22.12.2012 bude konec světa. Ano, konec světa někdy bude, ale kdy, 
to je veliký otazník. Zatím není, a proto není nic dobrého, co děláme zby-
tečné. 

 
Vánoce jsou pro mnohé – a často nejen pro děti – obdobím pohádek. 

V televizi jich bývá více, než v jiné dny během roku. Já mám v mysli jednu 
večerníčkovou pohádku o Makové panence a motýlu Emanuelovi.  Na internetu 
o ní je krátce napsáno: "Motýl Emanuel nosí oranžový cylindr a oblek. Když 
byl smutný, potkal na makovém poli Makovou panenku, se kterou začal tanco-
vat. Ihned měl lepší náladu a navíc začal mít Makovou panenku rád. Makové 
panence pomáhá v její práci, ale často jí spíš přidělá starosti. Přesto jsou oba 
dobří přátelé a tráví spolu spoustu času." (Internet)  

Vánoce by pro nás měly být vždycky pohádkově krásné, měla by v nich být 
pohádkově klidná atmosféra, letos je pohádkově hodně volna,… Ano, ale co 
s tím Emanuelem. Možná známe nějakého muže, který nosí toto jméno. Možná 
známe jen toho pohádkového motýla. Ale je tu ještě jeden nositel tohoto jména 
a má právě velice úzký vztah k Vánocům. V Matoušově evangeliu čteme: „Hle, 
panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel (Emanuel je jiné čtení 
hebrejského slova),“ to jest přeloženo „Bůh s námi“ (Matouš  1:23). A tímto 
Emanuelem, Bohem s námi, je Ježíš, Boží syn, jehož narození v Betlémě si o 
Vánocích připomínáme. Proto také v mnoha domácnostech stavíme betlémy. 
Ale vraťme se k tomu EMANUELOVI! Vraťme se k Bohu s námi, protože 
právě to jméno Emanuel znamená. Od Vánoc roku 0, kdy se v Betlémě narodil 
Ježíš, je opravdu Bůh s námi, pro nás přijal tělo z Marie Panny, pro nás sestou-
pil s nebe, aby byl s námi, a my jsme mohli být s ním. A to je ovoce Vánoc. 
Boží blízkost.  A právě proto, že to není žádná pohádka, ale skutečnost, která se 
tady skutečně stala, Ježíš se skutečně narodil, aby v něm byl Bůh s námi, proto 
jsou naše Vánoce tak pohádkové. Protože v nich je vidět nekonečnou lásku, 
kterou má Bůh k nám, když se z lásky k nám stal člověkem a je s námi. 

Opravdu pohádkově krásné Vánoce plné pokoje, radosti a lásky všem přeje 
a vyprošuje  

P. František Hofman, farář na Hrádku. 
 

Zvu na „Dětskou“ půlnoční 24.12, v 15:30 a skutečnou půlnoční v 24:00 
hodin. Ostatní mše svaté budou ve svátky v 8:30, jako obvykle. 

6 

Krátce...       ���� 
 

• Zastupitelstvo městyse schválilo, aby cvičenci TJ Sokol 
po dobu rekonstrukce sokolovny cvičili ve cvičebně 
základní školy. 

• 12. září zemřel den před svými 80. narozeninami jeden 
z našich nejlepších herců a diváky velmi oblíbený Ra-
doslav Brzobohatý. 

• 12. září vypukla na Moravě rozsáhlá aféra otravy me-
tylalkoholem. V prvním týdnu zemřelo 21 lidí a někteří 
další oslepli. Ministr zdravotnictví na několik dní vyhlá-
sil úplnou prohibici. V současnosti přesáhl počet obětí 
30 a nebezpečí stále ještě hrozí. Původ jedovatého alko-

holu a usvědčení viníků jsou dosud v šetření. 
• 15. a 16. září proběhly v Novém Hrádku Dny evropského dědictví. Program byl 

soustředěný především na hradě Frymburk, včetně řemeslných trhů, historického 
šermu a komentovaných prohlídek. Otevřený byl i kostel sv. Petra a Pavla. 
S působivým koncertem zde vystoupil dětský sbor Jitro z Hradce Králové. 

• 19. září přijeli do našeho městyse na promítání filmu Tomáše Magnuska Bastardi 
III herci Dana Batulková, Michaela Dolinová, Dáda Patrasová a MUDr. Jan Cimic-
ký. 

• 20. září byla v Novém Hrádku provozovateli uzavřena výdejna léků, která sloužila 
občanům 10 let. 

• 22. září se Na Podfaře uskutečnil 
tradiční župní přespolní běh mláde-
že. Závodu se zúčastnilo 82 běžců ze 
4 jednot. 

• 28. září, na svátek sv. Václava, 
skončily roční oslavy 650. výročí 
první písemné zmínky o Novém 
Hrádku. V kostele sv. Petra a Pavla 
se uskutečnila slavnostní mše za 
účasti odcházejícího i přicházejícího kněze, představitelů městyse, hasičů, sokolů a 
občanů. Prapory městyse i složek byly dekorovány Pamětními stuhami. Závěrem 
byla v blízkosti kostela vysazena pamětní lípa.  
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• 5. října bylo ruzyňské letiště přejmenováno na Letiště Václava Havla Praha. 
• 12. a 13. října proběhly volby do Krajských zastupitelstev. Účast voličů v městysi 

byla 51,6 % (celostátní 37 %).  
Počet hlasů voličů, celkem: 271,  
KDU-ČSL- HDK – VPM  59 (21,8 %),  
Východočeši  53 (19,6 %),  
ČSSD  51 (18,8% ),  
KSČM  32 (11,8 %),  
TOP 09 a Starostové  20 (7,4 %),  
ODS  8 (3%).  

Ostatní kandidující strany získaly méně než 3% hlasů a do 70 ti členného krajského 
zastupitelstva se nedostaly. 

 Ve stejném termínu se konalo v městysi také první kolo  voleb do 1/3 Senátu Par-
lamentu ČR. Účast voličů v městysi byla 50,4 %.  

 Počet hlasů voličů: celkem 268,  
 ODS  91 (33,9 %),  
 ANO  2011 48 (17,9 %),  
 KDU-ČSL  36 (13,4 %),  
 ČSSD  30 (11,2 %),  
 KSČM  26 9,7 %),  
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 Nezávislí kandidáti I  16 (6%),  
 Nezávislí kandidáti II  8 (3 %),  
 SD-SN  5 (1,9 %),  
 Suverenita – SZR  4 (1,5 %),  
 TOP 09 a starostové  4 (1,5 %),  
 Věci veřejné  0 (0 %).  

• 19. a 20. října proběhlo druhé kolo voleb do Senátu. Volební účast byla 22,4 %. 
Počet hlasů voličů celkem: 133, Bc. Lubomír Franc (ČSSD) získal 101 (75,9 %), 
Mgr. Soňa Marková (KSČM) získala 32 hlasů (24,1 %). 19. listopadu byl Bc. Lu-
bomír Franc opětovně zvolen hejtmanem Královéhradeckého kraje. Při vyjednávání 
povolební spolupráce zvolil koalici s KSČM. 

• V měsíci říjnu byla vybudována první část asfaltové cesty na sídlišti Na Farách. 
• 30. října v noci zasáhl New York rozsáhlý a velmi ničivý hurikán Sandy. Na pev-

ninu se vylila 4 m vysoká vlna tsunami a ničila vše včetně lidských životů. 7 a půl 
milionu lidí zůstalo na dlouhou dobu bez proudu. Katastrofa srovnatelná s 11. září 
2001 přišla několik dní před prezidentskými volbami. Po ničivé vlně vše ještě zasy-
pala sněhová vánice. V oblasti musel být dokonce zaveden benzín na příděl. 

• 2. a 3. listopadu se uskutečnila v kině humanitární Sbírka použitého ošacení pro 
Diakonii v Broumově. 

• 7. listopadu skončily v Americe prezidentské volby. Vyhrál je demokrat a současný 
prezident Barack Obama. 

• 10. listopadu byl v městysi proveden pro občany zdarma mobilní svoz nebezpeč-
ných odpadů. 
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• 12. listopadu začal ČEZ provádět na Šibeníku demolici stožárů větrné elektrárny . 
Po 17 ti letech nastává „konec větrné legendy“ v Novém Hrádku. Děje se tak na zá-
kladě rozhodnutí investora. Jeden stožár zůstal a záměrem je přeměnit jej na roz-
hlednu. 

• 18. listopadu byla po slavnostní mši uložena v kostele sv. Petra a Pavla relikvie 
blahoslaveného papeže Jana Pavla II. Relikvii – část látky s kapkou krve Jana 
Pavla II. přivezl místní farář P. František Hofman se skupinou věřících z polského 
Krakowa. 

• 18. listopadu se uskutečnil zábavný večer „Setkání 
s legendou“ Květou Fialovou a Tomášem Magnus-
kem. Večer uváděl Milan Chára. Všichni přítomní se 
dobře pobavili a zasmáli. 

• 18. listopadu v Praze v O2 aréně dosáhlo naše mužské 
tenisové družstvo v čele s tenisty Radkem Štěpánkem 
a Tomášem Berdychem historického úspěchu – získali 
pro ČR v týmové soutěži davis cup „salátovou mísu“. 
Stalo se tak po 32 letech. Atmosféra v aréně byla velmi 
spontánní a vřelá, diváci ocenili poctivou snahu obou 
tenistů. 

• 2. prosince přišel opět po roce do kina Mikuláš s nadílkou filmů a dárků pro děti. 
• 2. prosince se na náměstí u pěkného dřevěného betlému rozsvítil vánoční strom. 

Jeho rozsvícení provázelo vystoupení dětí z mateřské a žáků základní školy. 
 

T. G. Masaryk: Dobrého je v řádu světa více, ale to zlé člověk cítí silněji. 
 
Přeji vám všem Vánoce plné tiché radosti, pohody, lásky a do roku 2013 dobré 
zdraví, spokojenost a pevnou naději. 

Anna Marková 
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Rekonstrukce sokolovny pokračuje 
V podzimních měsících se stavební práce na rekonstrukci sokolovny týkaly 

dispozičních změn přízemí budovy, místností mimo hlavní sál a prostoru 

jeviště. 

 

Po provedeném odkrytí dřevěné stropní konstrukce nad bytem správce soko-

lovny bylo zjištěno, že konstrukce je na hranici únosnosti a musela by se zesi-

lovat průvlaky. Z těchto důvodů byla konstrukce vybourána, provedena nová 

železobetonová jak je tomu v ostatním prostoru nad prvním podzemním podla-

žím. Provozní činnost v původních místnostech bývalého výčepu a kuchyně se 

nebude muset tak omezovat a nové izolační opatření zajistí uživatelům bytu 

prostředí, které je nebude z horních prostor hlukově obtěžovat. 

Prostor původního mimořádně vysokého jeviště je podstatně snížen, čímž je 

zamezeno velkému úniku tepla. Konstrukce stropu je železobetonová včetně 

nového schodiště do místností nad jeviště, které budou sloužit pro posilovnu, 

případně další aktivity. Nová světlá výška prostoru jeviště a plocha jeviště je 

nyní dostatečná pro konání různých vystoupení, hudebních a divadelních pro-

dukcí. Těmito úpravami snížení stropu jeviště se docílilo celkově nižších fi-

nančních nákladů na dokončení místností nad jevištěm. 

Vstup do budovy bude jen jeden, jeho zřízení je součástí třetí etapy. Oba dva 

postranní vchody byly zazděny a vnitřní celý vstupní prostor je dispozičně 

upraven a rozdělen na vstupní halu, šatnu pro návštěvníky a nářaďovnu. Práce 

v těchto místnostech se dokončují. 

S radostí vám můžeme sdělit i další velice dobrou zprávu, jíž je přiznání do-

tace z prostředků MAS „Pohoda venkova“ na generální opravu hlavního vstup-

ního schodiště, které je v havarijním stavu. Součástí opravy je zřízení bezbarié-

rového přístupu do budovy a postranního schodiště do budoucí strojovny tepel-

ného čerpadla. Práce by měly být zahájeny v jarních měsících příštího roku. 
 

Za T. J. Sokol Jiří Hlaváček a Jeronym Holý ml. 
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Beseda sBeseda sBeseda sBeseda s    Květou FialKvětou FialKvětou FialKvětou Fialoooovouvouvouvou    
V neděli 18. listopadu 2012 návštěvníci našeho novohrádeckého kina 

strávili netradi ční večer na besedě s herečkou Květou Fialovou, jednou 
z nejoblíbenějších českých hereček a držitelkou ceny Thálie 2010.  

 

 
 
Květa Fialová se objevila ve filmech již ve 40. letech a od této doby stačila 

odehrát spousty vynikajících rolí. Aktivní byla také v dabingu, objevila se v 
televizních inscenacích a seriálech. Proslavila se postavou barové zpěvačky 
Tornado Lou v parodii Limonádový Joe aneb Koňská opera. 

Skvělými moderátory po celou dobu besedy byli „kocouři“ Tomáš Magnu-
sek a náš Milan Chára. Těmto kocourům, jak své kolegy hned v úvodu paní 
Fialová nazvala, v některých chvílích docházel dech a nedostávalo se slov na 
nevyzpytatelné reakce třiaosmdesátileté dámy. Zásluhu na tom měla ta skuteč-
nost, že Květa Fialová si ve svém věku nebere žádných servítek a nic pro ni 
není „svaté“. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že věcmi, které nenávidí je sex, 
sport a politika. Dokonce víme, jak se tváří náš pan prezident Klaus a mnoho a 
mnoho dalších věcí ze života hereckého i civilního. Také postoj této šarmantní 
dámy k nám pánům tvorstva je poněkud radikální: „Muži jsou k ničemu“. Na-
štěstí mne paní Fialová po skončení besedy uklidnila, když mi na otázku: „Od 
kdy jsme my muži k ničemu?“, stručně odpověděla: „Od narození!“. Probíralo 
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se i téma vykládání karet, přičemž nás známá herečka ubezpečila, že to zas tak 
moc neprožívá a když napoprvé vyjde něco, co nechce, tak si karty klidně vylo-
ží znovu. 

Po celou dobu besedy v sále panovala velice příjemná atmosféra a bylo sly-
šet salvy smíchu. Na závěr od nás paní Fialová dostala skřítka Frymbulína, ze 
kterého měla velkou radost a jistě si ho ve svém bytě uloží na čestné místo 
vedle svých mystických propriet. O neuvěřitelné vitalitě legendární herečky 
svědčí i fakt, že přímo z Nového Hrádku odjížděla do Uherského Hradiště, kde 
na prknech Slováckého divadla účinkuje ve hře Harold a Maude. 

 

 
 
 
Škoda, že na besedu přišlo pouze 62 diváků, převážně z okolních obcí. 

Možná se na tom podepsal i fakt, že v televizi zrovna vrcholilo napínavé teni-
sové finále Davis Cupu, možná někoho odradily některé televizní pořady 
z poslední doby, ve kterých paní Fialová vystupovala. Ať je to tak, nebo tak, 
faktem je, že příště se budeme velmi rozmýšlet, zda v budoucnu podobnou 
besedu uspořádat a to hlavně z ekonomických důvodů. Vždyť při ceně vstupné-
ho 70,- Kč se vybralo 4.340,- Kč. Za besedu jsme pořádající agentuře zaplatili 
10.000,- Kč, vytopení sálu přišlo cca na 4.000,- Kč. Výsledek si každý dokáže 
spočítat hravě sám. 

Že malá účast na kulturních akcích pořádaných na Novém Hrádku není zas 
tak novou věcí svědčí i zápis z kroniky divadelního souboru z roku 1961: 

„Koncert pěveckého souboru Hron z Náchoda, uspořádaný v neděli dne 
17. 12. 1961 v sokolovně, od 14 hodin. Koncert byl uspořádán, neb se hlasy 
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místních občanů ozývaly, že se zde nic neděje. Při koncertu účinkovalo asi 50 
účastníků. Vystoupení bylo rozděleno do tří částí. V prvé části vystoupil ženský 
sbor, pak sbor mužský a nakonec smíšený. Vystoupení velmi pěkné. Bohužel – 
malá návštěva – jak to ani jinak na Novém Hrádku není možné. Nejprve se 
„nadává“, že se nic nepořádá a pak nepřijdou ani ti, pro které se to vlastně 
koná a kteří po tom volají. Jest zase o jednu zkušenost více. TJ na koncert do-
platila přes 400,- Kčs, neb bylo přítomno jen 27 dospělých osob.“ 

 
Zdeněk Drašnar 

 
 

V hrádovském kostele jsou ostatky papeže bl. Jana Pavla II. 
 

Pátek 16. listopadu 2012 se stal pro v ěřící i ostatní obyvatele 
Nového Hrádku významným dnem. Práv ě v tento den totiž p řibyly 
do místního kostela sv. Petra a Pavla ostatky blaho slaveného 
papeže Jana Pavla II. Jak k tomu došlo? 
 

 
 

Nový hrádovský farář P. František Hofman požádal krakowského 
kardinála Stanislawa Dziwisze, zda by nemohl naší farnosti věnovat část 
ostatků blahoslaveného Jana Pavla II., které spravuje. K naší velké 
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radosti přišla na přelomu září a října tohoto roku kladná odpověď a 
s panem kardinálem bylo domluveno, že nám uvedené ostatky budou 
předány v pátek 16. listopadu v 10 hodin při slavnostní audienci.  

Proto se tohoto dne, ve čtyři hodiny ráno, vydala skupina devíti 
zástupců farnosti vedená panem farářem Františkem Hofmanem a 
františkánkou sestrou Blankou (narozenou v Polsku) do starobylého 
polského města Krakowa. Kromě obou jmenovaných se výpravy pro 
ostatky zúčastnili také Ing. Jiří Hlaváček, který se s panem farářem 
střídal při řízení auta, manželé Pavel a Lída Bohadlovi, Olina Langrová, 
Jiří Čermák a Ing. Pavel Sobotka s dcerou Lídou.   

Pan kardinál Stanislaw Dziwisz byl přítelem a blízkým 
spolupracovníkem (sekretářem) papeže Jana Pavla II a proto jsme se 
všichni na setkání s ním velmi těšili. A byl to opravdu nezapomenutelný 
zážitek. Pan kardinál nás již očekával a místo nějakých oficialit se 
setkání brzy změnilo ve velmi milé a přátelské setkání, při němž jsme 
měli dojem, že s námi mluví mladší bratr Jana Pavla II.  

Samozřejmě jsme byli všichni také zvědavi, jaký ostatek jsme to 
vlastně dostali. Pan kardinál Dziwisz nám řekl, že se jedná o malou část 
oděvu potřísněného krví papeže při druhém atentátu, který byl na něho 
spáchán. Tento atentát, o kterém se moc neví, provedl šílený 
ultrakonzervativní španělský kněz při papežově návštěvě v portugalské 
Fatimě dne 12. května roku 1982 a papež byl tehdy při něm zraněn 
bajonetem do ruky. Látka, do které se papežova krev vsákla, byla 
uchována a právě její část jsme od kardinála Dzivisze dostali. Na 
oplátku jsme mu předali finanční dar od hrádovských věřících a také 
nově vydanou knihu o Novém Hrádku. Pan kardinál prohlásil, že se těší, 
až si knihu prolistuje a přečte si text, který tam v polštině je. Že se 
nejednalo o obyčejnou návštěvu, kterých pan kardinál přijme každý den 
několik, o tom svědčí i fakt, že pan farář Hofman následně dlouho 
probíral s panem kardinálem obsah českého misálu, který mu posléze 
na jeho prosbu věnoval. 

Po krátké prohlídce krásného historického centra města Krakowa 
naše cesta pokračovala do nejvýznamnějšího polského poutního místa 
Czestochowa. Zde P. Hofman sloužil českou mši obětovanou za naši 
farnost a náš městys přímo před oltářem Černé Madony 
Čenstochovské, kde se na její přímluvu stalo mnoho zázraků. 

Nový Hrádek se nyní zařadil mezi jedno z mála míst v České 
republice, kde jsou ostatky blahoslaveného Jana Pavla II. uchovávány a 
my věříme, že se tento papež pro nás v nebi stane významným 
přímluvcem a pomocníkem. 

Ing. Pavel Sobotka 
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zleva: Jiří Čermák, Ing. Pavel Sobotka, Lída Sobotková, P. František Hofman, 

Lída Bohadlová, Pavel Bohadlo, Ing. Jiří Hlaváček, Olina Langrová 

 
CviCviCviCvičení včení včení včení v    Sokole pSokole pSokole pSokole pooookrakrakrakračuječuječuječuje    
 

V sokolovně panuje čilý stavební ruch. Nemůže v ní probíhat žádné cvičení 
ani sportování. Zřizovatel školy městys Nový Hrádek a vedení základní školy 
jsou vstřícní. Můžeme chodit cvičit do tělocvičny základní školy a bez finanční 
náhrady. Tělocvična je čistá, teplá. Jen není moc velká a vhodná na sporty 
s míčem. Tak je možné navštěvovat jen cvičení pro rodiče a děti pod vedením 
Veroniky Bohadlové, pro předškolní a mladší žactvo s Lucií Hrnčířovou, pro 
žákyně a ženy zdravotní cvičení s Lidmilou Martinkovou, pro ženy aerobic a 
kondiční s Markétou Vaňkovou. Tělocvičnu využívají pro udržení kondice i 
děti a mládež z lyžařského oddílu. Máme radost, že činnost neustala, cvičenců 
je hodně. A tuží se. 

Lidmila Martinková, 
náčelnice        
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Přespolní běh 22. září 2012 - 
přebor Župy Podkrkonošské - Jiráskovy 
 

V sobotu 22.září 2012 uspořádal T.J. Sokol Nový Hrádek již po osmé župní 
přebor v přespolním běhu Župy Podkrkonošské-Jiráskovy na tradiční trase v 
blízkosti Frymburku. Deštivé počasí ještě v 9 hodin ráno a teplota deset stupňů 
neslibovala velkou účast závodníků. 

Přesto si přijely změřit síly děti i dospělí ze Dvora Králové, Jaroměře, Úpice 
a domácí z Nového Hrádku. Po vyznačených trasách běželo celkem 82 závodní-
ků a závodnic ve dvanácti kategoriích. Příjemným překvapením bylo 8 startují-
cích v kategorii mužů. Všichni závodníci byli povzbuzováni svými kamarády, 
rodiči, trenéry a také milými sousedy z Hradní ulice. 

Vítězové obdrželi medaile a diplomy, které zajistila župa. Drobné ceny vě-
novala místní jednota a městys Nový Hrádek. Děti, které nestály na stupních 
vítězů, si samy vybraly jako cenu útěchy nabízené maličkostí. 
 

Lidmila Martinková,  
náčelnice 
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Hrádecké větrníky zanikají 
 
Historie větrných elektráren v Novém Hrádku na Náchodsku, které 
patřily mezi první v Česku, se uzavírá. Vrtule už se neroztočí a jejich 
majitel, společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, je chce brzy odstranit. 
Nové větrníky, o kterých se hovořilo, nevzniknou. Firma se rozhod-
la, že nadále již elektřinu v oblasti vyrábět nebude. 
 

Větrné elektrárny u Nového Hrádku byly místní dominantou, turistickým lá-
kadlem, ale především vděčným námětem sporů v městysu. Již od roku 2004 
ale větrníky kvůli stížnostem na hluk stály, společnost ČEZ ovšem plánovala 
stavbu náhrady – mělo jít pouze o jeden větrník, ale mnohem vyšší než ty dosa-
vadní a přitom tišší. 

 

 
 

Teď však majitel větrných elektráren změnil své rozhodnutí. Lokalitu ČEZ 
opouští a větrníky nechá rozebrat. Spory tak končí. "Ačkoli nejsem odpůrcem 
větrných elektráren, tak musím uznat, že když větrné elektrárny z Nového 
Hrádku zmizí, tak to do městyse přinese klid," podotkl hrádecký starosta Zde-
něk Drašnar. 
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Tři větrníky skončí ve sběru a možná je bude následovat i čtvrtý. "Pro zaří-

zení stávajících čtyř elektráren již nemáme využití," uvedl mluvčí společnosti 
ČEZ Obnovitelné zdroje Jiří Kosina. Poslední větrník by ale mohl i zůstat stát. 
Novohrádečtí by ho chtěli přeměnit v rozhlednu. 

15. 11. 2012 13:00,  
autor: ČT24 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/203674-hradecke-vetrniky-zanikaji/ 

 
 
 
 

Tradi ční Hasičský bál se bude konat  
v sále na Borové 9.2.2013. 
Hrát bude skupina TROP.  

Odvoz v nočních či ranních hodinách bude zajištěn. 
 

Valná hromada SDH se koná  
29.12.2012 v restauraci Na Kovárně. 
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Společenská kronika 

říjen - prosinec 2012 

 
Naši nejstarší občané oslavili narozeniny: 

 

Šotola Josef 70 let 
Drašnarová Marie 77 let 
Černý Přemysl 87 let 
Hlaváček Jiří 70 let 
Šotolová Jana 75 let 
Beková Marie 77 let 
Heřmanová Dagmar 74 let 

Grulich Ladislav 73 let 
Zákravská Anna 73 let 
Heřman František 78 let 
Rufferová Marie 77 let 
Rázlová Ludmila 82 let 
Prax Jiří 73 let 
Chárová Zdenka 72 let 

 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, dostatek životního elánu a optimismu 

a ještě hodně spokojených a šťastných let v našem městysi. 
 

  

 

Zlatá svatba: 
 
Suchánkovi Lubomír a Miloslava  

Manželům přejeme hodně štěstí, zdraví, pohody a splnění všech přání.  
 
 
Zemřeli:  

Miroslav Trávníček 
Božena Kopecká 

Bohumil Bek 
Zdeněk Tluka 

 

Vzpomínáme... 
 
 

 

 
 

20 

Přijďte se nechat 
ZDARMA  vyfotit. 

 
Fotoklub Nový Hrádek pořádá 

 

Otevřené studio 
 

Akce se uskuteční 26.-27.1.2013 v 
tělocvičně ZŠ na Novém Hrádku. 
Akce je určena všem, kdo by rádi 
získali portrétní studiovou fotografii, 
nebo společnou fotografii sourozen-
ců, rodin, kamarádů, nebo si chtějí 
vyzkoušet, jaké to je být modelem. 
Focení bude bezplatné, fotografie se 
základní úpravou nahrajeme na místě 
účastníkům na jejich USB disky, kdo 
si nedonese USB disk, tomu vypálí-
me fotografie za poplatek 15 Kč na 

CD. Pravděpodobně bude možné zhotovené fotografie vytisknout za poplatek 
přímo na místě. K dispozici bude za poplatek 50 Kč vizážistka ze studia Queens 
- jen drobné líčení. Zájemci o fotografování se mohou přihlásit na úřadě městy-
se, kde se zapíší na konkrétní časové termíny. S případnými dotazy se obracejte 
na Josefa Berana tel. 602 160 222. 
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O tom, jak Frymbulín sjel Velkou Panskou šusem 
 

Když sedmého července léta Páně 2011 na novohrádouském 
náměstí nezdarem skončil pokus restaurátorů objevit v Mari-
ánském sloupu cennosti, které byly do něj uloženy při jeho stavbě 
v roce 1747, nikdo netušil, jak to vlastně doopravdy bylo. Podle 
starých letopisů měly být ve sloupu uloženy ostatky svaté For-
tunáty, požehnaný škapulíř, vosková pečeť a zrno svaté Johany. 
Restaurátor Jindřich, který sloup opravoval, objevil po očištění 
památky zaspárovanou desku, pod níž se však nacházela prázdná 
dutina. Schránku někdo vybral. Teprve nyní se podařilo vypátrat, 
jak to bylo doopravdy. 

Až do zmiňované opravy ve schránce byly ukryty písemnosti, 
které přesně a věrně popisovaly osudy novohrádouských skřítků 
Frymbulínů. Ti, když se dozvěděli, že má být schránka otevřena, 
přes noc z ní vybrali zmiňované dokumenty a ukryli je na hradě 
Frymburk, kde byly při prováděných opravách nalezeny. Mimo 
jiné zde byla popsána událost z 27. dubna léta Páně 1938, kdy 
Frymbulín sjel na vlastnoručně vyřezaných lyžích Velkou Pan-
skou šusem. To bylo tak: 
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Skřítek Frymbulín se na Štědrý den 1937 přecpal hubníkem a 
jako vždy upadl do klidového stadia (tzv. poobědového bezvě-
domí). Smůlu měl v tom, že omylem nasušil i pár muchomůrek 
červených a jeho poobědové bezvědomí se protáhlo až do jara. 
Ostatní skřítci nevěděli, co s ním mají dělat, teprve poté, co jim 
českočermenský skřítek od Zlaté skály poradil, ať jej bohdašínští 
permoníci lehce ťuknou kladívkem do nosu, se Frymbulín pro-
bral. Nikdo neví, zda to bylo následkem muchomůrek, nebo ně-
čeho jiného, ale Frymbulín po probuzení vyváděl, jako kdyby 
s ním šili všichni zdobničtí čerti. Dokonce si zapřáhl bysterského 
koně Viktora a na lyžích jezdil okolo zámecké louky (zde lze hle-
dat kořeny motoskijöringu).  

Tohoto roku byla velmi zvláštní zima, sníh napadl teprve 
v březnu a setrval až do poloviny května. Vinu na tom měl ohnivý 
mužíček z Ohnišova, který když byl na Frymburku na návštěvě, 
tak se v lese zapovídal se sněženskou bílou liškou a na Nové 
Hrádku došlo k takovému oteplení, že po sněhu nebylo celou zi-
mu ani památky. 

Ostatní Frymbulíni byli z počínání svého kamaráda nešťastní a 
přemýšleli, jak tuto svízelnou situaci napravit. Když tu na to káp-
li. Frymbulíní sněm konstatoval, že ve zdravém těle, zdravý duch 
a tak pro nešťastného skřítka uspořádali lyžařské závody. Soutě-
žilo se ve sjezdu Velké Panské. Z okolních spřátelených obcí přije-
lo elitní zastoupení pohádkových bytostí. Byl tu kounovský hej-
kal, pašeráci z Orlického Záhoří, horský vítr Polák ze Sedloňova, 
skřítek Lískuták z Chlístova, strážce Pomezí z Valu, vysloužilý 
voják z Borové, Ledříček z Bartošovic, vodník z Dobrého, rytíř 
Drslavic z Dobřan a z Říček přijel dokonce sám velký Rampušák. 
Král permoníků z Olešnice se nemohl zúčastnit, protože jeho 
družka čekala malého permoníka a nemohl se od ní hnout. Také 
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kostlivec z Liberka se omluvil, prý, že je mu na lyžích hrozná ko-
sa. Nad regulérností závodů dohlížela Kačenka – paní hor 
z Deštného, pomáhali ji přitom bačetínské bludičky, vodnice 
z Janova, lesní žínky z Javornice, černá paní z Pěčína, Helenka 
Mladotová z Podbřezí, víla Julinka z Rokytnice a vodní panna ze 
Slatiny. 

Nastal den D hodina H. 
Těsně před tím, než Frymbu-
lín odstartoval, přeběhla mu 
těsně před špičkami lyží čer-
ná kočka z Lukavice. A pak 
se děly věci. Frymbulín chtěl 
původně sjet Velkou Pan-
skou ladnými obloučky, ale 
najednou se řítí z kopce šíle-
ným šusem dolů. Samozřej-
mě, že vyhrál, ale nestihl již 
zabrzdit a plnou parou to 

napral do protilehlé stráně pod Frymburkem. Ozvala se strašná 
rána, zvířil se sníh a ze stoletého dubu spadl poslední žalud. To 
ale nebylo všechno, poté co se všichni z té rány vzpamatovali, 
koukali na Frymbulína, který se vyhrabal ze sněhu a velice se ra-
doval. Částečně to bylo z vítězství v závodech, ale hlavně z toho, 
že při nárazu objevil dávno zasypanou tajnou chodbu, která vedla 
přímo ze sjezdovky na Frymburk.  

Tak a to je první tajemství, které skrýval novohrádouský Mari-
ánský sloup, zdalipak se v něm ukrývala ještě nějaká další? 
Nechme se překvapit. 

Zdeněk Drašnar 
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Hrad Frymburk a Nový Hrádek má 

turistickou známku 

S radostí oznamujeme všem turistům, sběratelům turistických známek i příz-
nivcům hradu Frymburk a Nového Hrádku, že byla právě vydána nová turis-
tická známka s pořadovým číslem 1976 a názvem "Hrad Frymburk – Nový 
Hrádek" . Odkazuje k atraktivnímu turistickému cíli, který u nás na Novém 
Hrádku máme. 

Turistické známky jsou dřevěné vypalované plakety, které jsou suvenýrem a 
zároveň "potvrzením" o dosažení turisticky atraktivního místa. Jinde je nelze 
koupit. Navazující číslovaná řada známek sleduje hřebeny hor, toky splavných 
řek, mapuje hrady, zámky, přírodní i technické památky, historická města, zpří-
stupněné jeskyně, zoologické zahrady a mnoho dalších zajímavých míst. Turis-
tické známky spolu s každoročně aktualizovanými mapami mohou hrát roli 
průvodce po krásách naší vlasti. Celý systém je neustále rozšiřován.  

Zdeněk Drašnar 

 



25 

 
 
 

 
 
 

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, Zdeněk Drašnar, Jarmila Drašnarová, Ing. Pavel 
Sobotka, Petra Přibylová, Jiří Hlaváček, Lidmila Martinková, Ing. Jeroným Holý 

• příspěvky, prosíme, zasílejte nejlépe mailem: jirka.hla@tiscali.cz 

• Nevyžádané příspěvky se nevracejí 

• Tisk: Daniel Wolf, Vrchoviny, náklad: 200 výtisků. Číslo vyšlo 18.12.2012 
• Příští číslo vyjde pravděpodobně v březnu 2013, uzávěrka bude 10.3.2013 
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