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Poděkování 
 

Říká se, že dnešní doba je sobecká a lidé myslí především jen na sebe, 
na svůj osobní prospěch, že to není až tak pravda dokládá i následující událost. 

Jeden všední den letošního roku, který tím pádem pro mne přestal být 
dnem všedním, přišel k nám na úřad jeden ze synů paní Emilie Ruferové, ro-
dačky ze Rzů, která dlouhé roky žila v Trutnově, ale nikdy na svoje rodiště ne-
zapomněla. Byla pravidelnou čtenářkou Frymburských ozvěn a zajímala se o 
život na Novém Hrádku, který jí navždy přirostl k srdci. Bohužel paní Ruferová 
zemřela. Její synové, kteří o její vroucí lásce k Novému Hrádku věděli, se roz-
hodli, že z její pozůstalosti našemu městysi věnují částku několika desetitisíců 
korun. Tyto peníze budou použity k opravě zvoničky na Rzech a k zakoupení 
laviček na místní hřbitov. 
 Je hezké, že Vám v tomto předvánočním čase mohu sdělit tuto velice 
pozitivní zprávu, která potvrzuje to, že svět není tak špatný, že existují lidé, 
kteří jsou čestní, poctiví a pomáhají druhým, a to je dobře. 
 Ještě jednou synům paní Ruferové za jejich dar Novému Hrádku jmé-
nem nás všech děkuji a v příštím roce se těším na setkání u opravené zvoničky.  
 

Zdeněk Drašnar 

 

Začíná zima 

První sníh už napadl a na mnoha místech způsobil problémy v dopravě. Proto 

žádáme řidiče, aby v době sněžení neparkovali auta na ulicích a umožnili tak 

jejich údržbu. Pokud je ulice plná stojících aut, není možné zajistit prohrnutí po 

celé šířce, v některých případech navíc hrozí při úzkém průjezdu poškrábání 

laku nebo ulomení zrcátka. Při letošním prvním sněhu byly největší problémy 

na ulicích Antonína Kopeckého, Hradní, U Stadionu, Klainova a Pod Šibení-

kem. 

Děkujeme řidičům za pochopení a respektování podmínek zimní údržby. 

Úřad městyse 
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Přístavba hasičské zbrojnice č. p. 300 Nový Hrádek 
- zvýšení odolnosti stanice IZS vůči mimořádným 
událostem vyvolaným změnou klimatu 

Městys Nový Hrádek podal žádost o dotaci do Integrovaného operačního progra-
mu, výzvy č. 36 Stanice pro IZS na projekt „Přístavba hasičské zbrojnice č. p. 300 
Nový Hrádek - zvýšení odolnosti stanice IZS vůči mimořádným událostem vyvola-
ným změnou klimatu“. Žádost byla dne 18. 11. 2016 schválena k financování. Cel-
kové způsobilé výdaje projektu budou 2 539 311,54 Kč a podpora z EU (EFRR) 
bude činit 85%, tedy 2 158 414,80 Kč, 5% bude poskytnuto ze státního rozpočtu a 
10% připadne na spolufinancování z rozpočtu městyse. Předpokládaný termín 
ukončení realizace projektu je 31. 8. 2018. 

Cílem projektu je zvýšení připravenosti JPO III Nový Hrádek k řešení a řízení ri-
zik a katastrof v důsledku nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz či 
extrémního sucha. Specifickými cíli projektu pak jsou: 
a) zvýšení odolnosti stávající hasičské zbrojnice vůči účinkům mimořádné události 
b) snížení reakční doby výjezdu jednotky k zásahu 
c) zvýšení připravenosti a akceschopnosti JSDH při řešení mimořádných událostí 
vyvolaných změnou klimatu. 
 

Výstupem projektu bude přístavba stávající hasičské zbrojnice v městysi Nový 
Hrádek, která bude sloužit jako garáž požárního vozidla CAS 20 T815 se zázemím 
(sklad hadic a sklad dokumentů včetně zázemí pro velitele JSDH). Stávající, roz-
měrově nevyhovující, garážové stání pro CAS 20 bude určeno pro nově pořízený 
dopravní automobil DA - L1Z určený pro evakuaci osob a nouzové zásobování 
obcí. Realizací projektu bude zajištěno odpovídající garážování veškeré požární 
techniky, kterou má JSDH k dispozici. 

 
Bc. Zdeněk Drašnar 

 



FRYMBURSKÉ OZVĚNY PROSINEC 2016 

 

 5 
 

Krátce...       ���� 
 
 23. září 2016 při příležitosti 120. výročí založení Sokola  v Novém Hrádku pozvali 
sokolové veřejnost na Noc sokoloven. Kromě zajímavého pořadu dekorovali za 
přítomnosti starostky župy Heleny Rezkové sokolský prapor slavnostní stuhou. Byly 
také vyhodnoceny výsledky KEŠ – trasy. 
 25. září se konal v místním kostele 20. ročník Orlicko - kladského festivalu. Při 
Varhanním koncertu předneseném sólistou Tomášem Flégrem posluchači ocenili 
jeho výkon i čistý zvuk opravených varhan. 
 1. října – na Den seniorů - se uskutečnilo Podzimní setkání seniorů. Velmi se 
vydařilo a mělo velkou účast. Účastníci shlédli filmy o Hrádku, vyslechli pěkné projevy 
starosty a ředitele Domova důchodců v Náchodě, dostali dobrý oběd a na závěr si 
zazpívali při harmonice. 
 2. října proběhla  posvícenská drakiáda, kterou i s pohoštěním hasiči připravili. 
Foukal vítr, proto se draci představili v plné „parádě“. 
 7. a 8. října se konaly volby do krajských zastupitelstev a do jedné třetiny 
Senátu ČR. Vítěznou stranou bylo ANO,  které vyhrálo v 9 krajích. Celostátní účast 
voličů byla 34,6 %. V našem městysi vyhrála KDU-ČSL s HDK a VPM, získala 71 
hlasů (25,3 %). Volební účast byla 46,5 %. 
 15. října T. J. Sokol pořádala přebor Sokolské župy Podkrkonošské – Jiráskovy v 
přespolním běhu. Účast byla rekordní, běželo téměř 150 závodníků. 
 29. října byl v městysi proveden svoz nebezpečných odpadů pro občany zdarma. 
 9. listopadu byl v USA zvolen 45. prezident republikán Donald Trump . Vyhrál v 
souboji s demokratkou Hillary Clintonovou. 
 11. listopadu pronesl P. Jan Linhart poutavou přednášku o Ekvádoru, zemi na 
rovníku, která je „nejblíže Slunci“, Měsíci a hvězdám. 
 26. listopadu zemřel po dlouhé nemoci ve věku 90 let kubánský revolucionář Fidel 
Castro. 
 27. listopadu na náměstí proběhlo za velké 
účasti občanů rozsvícení vánočního stromu. 
Zazpívali a zahráli žáci obou škol. Posluchači 
se mohli zahřát čajem nebo punčem. 
 2. prosince se opět na hasičském hřišti konal 
Mikulášský večer s nadílkou pro děti, kterých 
se i s rodiči sešlo požehnaně. Mikuláš s 
andělem přijel v kočáře a čerti se rojili ze všech 
stran. Vyvrcholením byl závěrečný ohňostroj. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Steve Jobs: Mějte rádi sami sebe a s láskou opatrujte ostatní. 

Radostné Vánoce a úspěšný rok  2017 prožitý ve zdraví  vám všem přeje 
Anna Marková 
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Noc sokoloven 
 

V pátek 23. září 2016 
proběhla v naší TJ Sokol 
Nový Hrádek akce Noc 
sokoloven, která byla 
zahájena zábavným 
programem pro děti. 
Jednalo se o soutěže 
v netradičních disciplínách 
- Špagetov, Lentilkov, 
Překážkov, Krabí běh apod., 
kdy děti pojídaly špagety na čas, přenášely lentilky brčkem, přecházely 
vyznačenou dráhu po balančních podložkách, vyzkoušely si chůzi raka. Soutěže 
připravily sestry Radka Machová a Lída Martinková. Děti ve věku 2 až 12 let 
soutěžily s velkým zápalem. 

Ve sportovní části Noci sokoloven si pak děti, mládež i dospělí mohli zkusit 
zacvičit na nářadí, které připravil bratr Pavel Sobotka. Cvičilo se na hrazdě, 
šplhalo na tyči nebo skákalo přes kozu pod dohledem cvičitelů. O sportování 
byl velký zájem, stanoviště byla stále plná. 

Mezi zábavnou a sportovní částí proběhlo slavnostní upevnění stuhy 
na historický prapor jednoty s vyšitým textem „120. VÝROČÍ VZNIKU JEDNOTY -
VĚNUJE P ČOS“. Slavnostního aktu upevnění bílé stuhy se zelenou výšivkou 
se ujala starostka naší Župy Podkrkonošské - Jiráskovy sestra Helena Rezková. 

Nakonec došlo k vyhodnocení prázdninové činnosti Keš-trasy Hrádouské 
vařečky, která také přispěla k připomenutí založení jednoty před 120 lety. 
V průběhu prázdnin při hledání deseti vyznačených míst „kešek“, které byly 
umístěny v ptačích budkách, prošlo nebo projelo na kole s mapou okolí Nového 
Hrádku okolo 40 dětí a 30 dospělých. Vynalézaví autoři této atraktivní 
prázdninové hry sestra Veronika Bohadlová a bratr Pavel Bohadlo předali 
účastníkům za účast v turistickém zápolení diplomy.  

Doma upečené dobroty od našich sokolských dobrovolnic Hany Svatoňové a 
Aleny Holé nám osladily příjemně strávené chvíle při naší Noci sokoloven.  

Akce se zúčastnilo 60 dětí a téměř stovka dospělých. Celé dění 
fotoaparátem zdokumentovala sestra Ludmila Ježková. 

 
náčelnice Martinková Lidmila 
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Nové rozhledny na h řebeni Orlických hor se zatím 
stavět nebudou. A to kv ůli administrativní chyb ě 

 
Výhled z rozhledny (ilustrační foto)  Foto: Pavel Hubený 

 

Stavba nových rozhleden na h řebeni Orlických hor se z řejmě minimáln ě o 
rok odkládá. Vyhlídkové v ěže měly vyr ůst na Velké Deštné, v Olešnici, 
Novém Hrádku a také ve Vysoké Srbské na Broumovsku.  Všechny byly 
sou částí česko-polského projektu, který se ucházel o evropsko u dotaci. 
Jenže o jejím p řidělení se nakonec v ůbec nerozhodovalo - ješt ě před tím 
totiž ministerstvo pro místní rozvoj projekt ze sez namu žadatel ů o podpo-
ru vyškrtlo, a to kv ůli administrativní chyb ě. 
 
„Je mi to velice líto, protože jsem přesvědčen o tom, že tento projekt má smysl 
v rámci česko - polské spolupráce. A dokázal by přiblížit tyto krásné hory turis-
tům," nezávislý starosta Nového Hrádku Zdeněk Drašnar stojí na vrchu Šibeník 
- tady se mělo torzo větrné elektrárny s pomocí dotace změnit na rozhlednu.   
 
Nová vyhlídová v ěž měla stát i na nejvyšším vrcholu Orlických hor - Velk é Deštné  
„My se rozhodujeme, jak budeme pokračovat dál. Jestli zůstaneme v projektu 
Hřebenovka, nebo jestli to budeme stavět z vlastních zdrojů. Rozhodovat o tom 
ale bude zastupitelstvo až v lednu," vysvětluje nezávislá starostka Deštného 
Alena Křížová.   
Podle Zdeňka Drašnara je na vině zbytečně komplikovaná byrokracie spojená s 
žádostmi o dotace: „Stačí nepatrná chyba a v rámci té šílené byrokracie je 
prostě všechno zhaceno. Ale abych někoho vinil, tak to v žádném případě."  
Ve společném projektu žádalo celkem 18 českých a polských samospráv a 
dalších subjektů o dotace na přeznačení turistických tras mezi Sněžkou a Pra-
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dědem, na stavbu rozhleden v Česku a Polsku a na nový most přes Divokou 
Orlici v Neratově.   
 
Projekt koordinoval Euroregion Glacesis 
Jeho sekretář Jaroslav Štefek říká, že šanci na zisk dotace 3 miliony euro zhati-
la dvě formální pochybení: „Tam se nám nepodařilo vyvrátit určité podezření na 
drobné výdaje jednotek eur. V tom celkovém projektu naprosto marginální. 
Které byly v podezření, že by mohly překročit stanovené limity."   
Podle Viléma Frčka, mluvčího Ministerstva pro místní rozvoj, které má projekt 
českopolských dotací na starosti, nemohli úředníci postupovat jinak: „Žadatel 
byl vyzván k doplnění žádosti a odstranění nedostatků. Tyto nedostatky však 
neodstranil, tak musel být projekt vyřazen."   
Projekt Hřebenovka se může o dotaci ucházet opět v příštím roce. Rozhodnutí 
ale záleží na všech 18 zúčastněných subjektech.   
Zdroj: http://www.rozhlas.cz/hradec/zpravy/_zprava/nove-rozhledny-na-hrebeni-orlickych-hor-se-zatim-stavet-
nebudou-a-to-kvuli-administrativni-chybe--1678361 

Autor:  Jiří Fremuth 
 

 

Adventem k Vánocům 
 

Doba adventní je dobou očekávání a nabízí nám, abychom ji prožili beze 
spěchu a soustředěně. Barva světle fialová naznačuje, že naše očekávání pří-
chodu Páně je radostné - vždyť vyhlížíme nositele života a spásy. A je také 
hezky ozdobena: adventními zpěvy a sobotními roráty; s každou ze čtyř nedělí 
Adventu přibývá světla - a kéž nejen na adventním věnci! Nejkrásnější ozdobou 
je ale 8. prosinec -  slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hří-
chu. 
Věříme, že dobrý Bůh ve své láskyplné péči o lidstvo uchránil Matku Boží 
každé poskvrny hříchu, aby byla svatou branou pro příchod Spasitele lidstva. 
Čas vánoční je naplněním našich tužeb. Radujeme se z nového života a o 

Svaté noci vydáváme se poklonit Narozenému. A v tu chvíli cítíme - a silně! - 
jak velikými dary jsou láska a mír v lidských srdcích i všude ve světě, stále 
tolik znesvářeném. Příchod Páně na svět prožíváme v čase, ale nezapomínáme 
ani na jeho slib – že přijde znovu, na konci časů. Ale to je opravdu „až jed-
nou“… 

Drazí, 
pro chvíle přítomné přeji vám všem a každému osobně klidné a radostné Váno-
ce - prožité s vědomím, že i já jsem povolán ke spáse. Radujme se!  

P. Jindřich Tluka 
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13. ročník p řeboru sokolské župy  
Podkrkonošské - Jiráskovy v p řespolním b ěhu  
 
V sobotu dne 15. října 2016 uspo řádal T.J.Sokol Nový Hrádek již tra-
diční přebor sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy v p řespolním 
běhu. Závod se konal v okolí kina na polních cestách a loukách, p ři-
čemž velká část trati byla vedena po horním úseku lyža řské sjezdov-
ky.   
 

 
 

Oproti minulým ročníkům byl letos termín závodu posunut až na říjen, 
aby se mohlo zúčastnit co nejvíce členů našeho hrádovského Sokola, pro-
tože pravidelná cvičení u nás začínají až na přelomu září a října. Bylo to 
sice trochu riskantní, neboť počasí v půlce října může připravit nemilé pře-
kvapení, ale vyplatilo se. Závodu se z Nového Hrádku nezúčastnili pouze 
lyžaři, jako tomu bylo dříve, ale i další členové Sokola. A byli až nečekaně 
úspěšní. 
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Letošního 13. ročníku se zúčastnilo 139 závodníků ve 12 kategoriích. Za 
příznivého počasí a na velmi dobře upravené tratě o délce od 180 m pro ty 
nejmenší až po 1400 metrů pro starší žáky, dorost a dospělé vyrazili borci 
ze šesti jednot župy – 42 závodníků bylo ze Dvora Králové nad Labem, 35 
z Nového Hrádku, 25 z Jaroměře, 18 z Úpice, 17 z Náchoda a 2 z Krčína. 
Nejúspěšnější jednotou byla T.J. Sokol Jaroměř, která získala celkem 12 
medailí, z toho 5 zlatých. Na druhém místě pak byla pořádající T.J.Sokol 
Nový Hrádek s 8 medailemi (z toho 4 zlaté). Dva přeborníky župy má ještě 
T.J. Sokol Dvůr Králové nad Labem a jeden přeborník je z T.J. Sokol Ná-
chod. 

Kromě diplomů a medailí obdrželi závodníci na prvním až třetím místě 
také věcné ceny, které zajistili organizátoři a župa. V nejmenších kategori-
ích byli věcnými cenami odměněni všichni.  

 
Z Nového Hrádku si vybojovali medaile tito závodníci: 
 
Zlatá medaile: Veronika Machová, vítězka kategorie předžákyně 
  Nikola Šrůtková, vítězka kategorie mladší žákyně II 
  Ondřej Šrůtek, vítěz kategorie starší žáci 
  Pavel Sobotka, vítěz kategorie dorostenci a muži 
 
Stříbrné medaile: Vojtěch Bohadlo, kategorie mladší žáci II 
   Vojtěch Sobotka, kategorie starší žáci 
   Martin Sychrovský, kategorie dorostenci a muži 
 
Bronzová medaile:  Vanda Machová, kategorie předžákyně 
 
Velké poděkování patří všem dobrovolným pořadatelům z T.J. Sokol 

Nový Hrádek, díky jejichž perfektní práci je náš závod hodnocen jako jeden 
z nejlepších v rámci celé sokolské župy Pokrkonošské-Jiráskovy. Tratě 
vytyčil a technicky závod zabezpečil Jeronym Holý st., kterému vydatně 
pomáhal Pavel Bohadlo. Všechny práce koordinoval a závod moderoval 
ředitel závodu Pavel Sobotka. Prezenci závodníků a výsledky on-line bri-
lantně zvládli počítačový expert Radim Holý s Jarkou Drašnarovou, která 
rovněž připravila pro závodníky desítky litrů teplého čaje. Role hlavního 
rozhodčího se bezchybně ujal Karel Šrůtek, kterému pomáhali kolegové 
z lyžařského oddílu a také přítomní rodiče malých závodníků. Odměny vítě-
zům a diplomy připravili Martina Marešová, Zuzana Holá a Vladimír Říha. 
Připravena pomoci v případě zdravotních problémů byla Lucia Hrnčířová. 

Velkou zásluhu na zdárném průběhu závodu má také městys Nový Hrá-
dek, který pro tuto akci zdarma propůjčil prostory místního kina, v němž 
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nejen že všechny výpravy našly příjemné zázemí, ale pro nejmenší závod-
níky se zde také promítaly pohádky.  

 
Děkujeme také všem závodníkům a vedoucím jednotlivých jednot za je-

jich disciplinované a fair-play vystupování nejen na závodních tratích, ale 
také mimo ně.  

Ing. Pavel Sobotka, Jeroným Holý st. 
 
 
 

Poznávací víkendový zájezd do Prahy 
 

Žákyně TJ Sokol Nový Hrádek se zúčastnily soutěže pro mládež „Sokol v zimě ne-
spí“, kterou vyhlásila Česká obec sokolská. Odměnou pro ně byl poznávací víkendový 
zájezd do Prahy. 

Zájezd do Prahy se konal o víkendu 5. – 6. listopadu. Naše cesta začala v sobotu br-
zy ráno vlakem do Prahy. V Praze byl pro nás připraven bohatý program. Nejprve ná-
vštěva Žižkovské věže a pohled z nejvyššího patra na Prahu. Po obědě jsme došly 
z Karlína přes Václavské náměstí na Malou Stranu, kde v Aule Tyršova domu na Kampě 
jsme zhlédly předpremiéru divadelního představení Balady z hadrů. Posilněné večeří 
jsme šly s průvodkyní na večerní procházku Prahou - na Pražský hrad do Zlaté uličky a 
katedrály sv. Víta.  

Po přespání v hostelu TJ Sokol Karlín bylo na nedělní odpoledne připravena před-
náška o fotografování, zhlédly jsme dokument o stavbě Žižkovské věže a vyslechly od 
organizátorů soutěže zhodnocení všech prací. 

Výlet do Prahy se nám velice líbil, počasí nám přálo, prohlédly jsme si místa, která 
jsme doposud neviděly. 

 

    
Text a foto: Radka Machová 
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Úspěšná sezóna mladých hasičů 
 
Naši mladí hasiči úspěšně plnili i v letošním školním roce všechny jim zadané 

úkoly, které vyhlásilo ústředí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 
Dařilo se jim na poli soutěžním, výtvarném i vědomostním. Zapojili se do celoroční 
„Hry PLAMEN“, do výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí, do hodnocení 
nejkrásnější kroniky, a sbírali body za celkovou aktivitu kolektivu. To vše na 
okresní úrovni, kde zápolí celkem 48 družstev mladých hasičů. 
Vyhodnocení a vyhlášení celkových výsledků se uskutečnilo 26. listopadu 2016 v 
kulturním domě v Horních Rybníkách. Za Nový Hrádek se zúčastnilo sedm našich 
dětí. Mladší družstvo získalo třetí místo v soutěži O pohár okresní odborné rady 
mládeže a první místo v hodnocení aktivity. Starší družstvo se umístilo v rámci 
aktivity jako druhé. Ceny byly moc pěkné a kromě pohárů jsme si odvezli poukazy 
a vstupenky do Archeoparku ve Všestarech, do planetária a aquacentra v Hradci 
Králové. Už teď se moc těšíme! V loňském roce jsme vyhráli lístky do ZOO ve 
Dvoře Králové. Jelo nás na padesát a výlet se moc vydařil. 

 

 
 

V těchto dnech jsme ale plni dojmů a zážitků z příchodu a nadílky Mikuláše s 
jeho družinou. Ten nejdříve zavítal za mladými hasiči, kteří obdrželi pěkné dárky a 
trochu se i báli. Na hasičském cvičišti i letos stálo nefalšované peklo plné čertů, 
kteří si připravili pohádkový příběh. Po něm pár černých koní se svítícími rohy 
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přivezl Mikuláše se zlatovlasým andělem, kteří každé dítko za básničku či písničku 
odměnili sladkým překvapením. Nechybělo ani občerstvení v podobě perníčků, 
které mladí hasiči zdobili na své předvánoční schůzce. O něco teplého na zahřátí se 
postarali ostatní členové sboru. 

Letošní nadílka byla navíc výjimečná tím, že byla zakončena krásným ohňostro-
jem, který se nám podařilo zajistit ve spolupráci s vedením městyse. Moc děkujeme 
za dárečky i krásný zážitek!  

 
Nezbývá, než všem čtenářům popřát klidné a veselé svátky vánoční a mnoho 

zdravíčka a chuti do další práce! 
SDH Nový Hrádek 

 

 
 
Malý postřeh roku 2016 

 

Jednu říjnovou neděli letošního roku nás navštívil přítel naší rodiny, který 
už 25 let nebyl na Novém Hrádku. Tohoto, dnes již staršího pána překvapi-
lo, co všechno se u nás za těch dlouhých 25 let změnilo.  
 

Protože v minulosti Nový Hrádek navštěvoval, při našem vzájemném poví-
dání vzpomínal, jak tam kde pamatuje, byly zahrady, louky, pěstovaly se bram-
bory, nebo kde rostlo obilí. Dnes jsou tam upravená prostranství s výstavnými 
domy jako je Roubalův kopec, nebo jsou tam nové ulice s rodinnými domy. 
Pořídil si na památku řadu fotografií z náměstí, Hradní ulice s kostelem, hřbito-
va a ostatních ulic a dalších  pěkných míst. Zaujala  ho působivá budova soko-
lovny a místo zahájené výstavby sídliště rodinných domů Na Farách. Protože 
právě byla  krásná neděle, byl nadšen odtud nádhernými rozhledy k severu na 
vzdálené Krkonoše a k jihu zase na Železné hory. Snad nejvíce ho zaujalo ná-
městí, o kterém se vyjádřil, že je to velmi pěkné, kvalitní centrum celého měs-
tečka. Pochvalně se také vyjádřil ke vkusné uvítací tabuli na příjezdu do Nové-
ho Hrádku. Mě osobně těšil jeho zájem a jeho hodnocení z nabytých příjem-
ných dojmů jeho krátkého pobytu u nás. O Novém Hrádku se podobně vyjadřu-
jí mnozí návštěvníci a my bychom si toho měli vážit.  

25 let, to je čtvrtina  století ! Je to krátká a nebo dlouhá doba ? A tak se 
ptám, co se změní za dalších 25 let ? Co bude tady zase nového, jak bude naše 
městečko vypadat? Zcela určitě tu bude už nová čtvrť Na Farách, a co dál....? 
Každopádně mu přeji:  "AŤ VZKVÉTÁ" 

Jiří Hlaváček st. 
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Společný hon na drobnou zvěř 
 
Dne 5. 11. 2016 uspo řádal náš myslivecký spolek spole čný hon na 
drobnou zv ěř. Honu se zú častnilo 27 lovc ů a 10 honc ů. 
 

 
 
Bylo hezké podzimní počasí. Ulovili jsme 4 

zajíce. Po 5. leči nám Monika s Rudou připra-
vili příjemnou svačinu. Po skončení honu ná-
sledovala v místní Restauraci Na Kovár-
ně poslední leč, na které byl bohatý program: 
Jarda Špreňar byl pasován na lovce jelení a 
černé zvěře a Míra Čáp byl vyhlášen králem 
honu. K jídlu jsme si dopřáli zvěřinové menu – 
mimo jiné dančí medailonky. Pak následovalo 
losování bohaté tomboly.  
 
M. Hála na snímku zabezpečuje v další etapě      � 
silnici pachovými ohradníky před střetem automobilů se 

zvěří 23.10.2016.                                  
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Myslivci čistí les:M. Čáp a Z. Hála v Brodku při likvidaci starého železa 11. 7. 2016. 

 
Zlatko Hála 
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Společenská kronika 
  

 
říjen - prosinec 2016 
 
 
Naši nejstarší občané oslavili narozeniny: 
 

Šotola Josef 74 let 
Drašnarová Marie 81 let 
Černý Přemysl 91 let 
Hlaváček Jiří 74 let 
Šotolová Jana 79 let 
Heřmanová Dagmar 78 let 
Grulich Ladislav 77 let 
Zákravská Anna 77 let 
Heřman František 82 let 

Rybínová Květoslava 73 let  
Jiráková Vlasta 72 let 
Rázlová Ludmila 86 let 
Grimová Ivana 70 let 
Přibylová Eva 72 let 
Rázl Josef 73 let 
Chárová Zdenka 76 let 
Svatoňová Hana 70 let 
Grim Pavel 71 let 

 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, dostatek životního elánu a optimis-
mu a ještě hodně spokojených a šťastných let v našem městysi. 
 
 
Noví občánci:  

Antonín Mareš 
Tadeáš Raule 

Viktorie Kleinová 
Eliška Kratochvílová 

Tereza Blažková 
 

Šťastným rodičům blahopřejeme. 

 

 
Zemřela: 

Olga Černá 
 
Vzpomínáme... 
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Silvestr se blíží..... 
Silvestr je svátek příchodu nového roku, a proto bychom si jej měli opravdu užít a 
naplnit zábavou, štěstím a radostí. Silvestrovský program v televizi však nevěstí nic 
dobrého. Toto konstatování není nic nového pod sluncem, a proto se v minulosti 
v sokolovně na Novém Hrádku pořádaly věhlasné hudebně-zábavné estrády. 
S největší pravděpodobností uvedené texty s popisem domácích zvířat, které byly nale-
zeny ve sběru, právě z takového Silvestra pocházejí. Kdo je autorem a ze kterého roku 
texty pocházejí, se neví, ale určitě se mezi námi najdou pamětníci, kteří pomohou tuto 
otázku zodpovědět. Přepis nalezených textů je doslovný, včetně chyb a překlepů. Tak 
hezkou zábavu a veselého Silvestra. 
 
Kočka 
Kočka domácí je užitečné domácí zvíře. Živí se mlékem a myšima. V noci žije a ve dne 
spí. Skládá se z velmi pohyblivého vocasu, fousů a elektrickýho kožichu. Velmi dobře 
slyší, vidí a čichá. Manžel kočky se nazývá kocour. Od manželky není vůbec 
k rozeznání. Když chtějí mít děti, tak se mroucaj a dělají u toho strašný rámus. Děti se 
nazývají koťata. Jsou mrňavý, slepý a hravý. Rozeznáváme dva druhy koťat. Ty, které se 
rozdávají známým a druhé, které se topí. Kočka mňouká, prská a přede. Kočka se někdy 
používá místo králíka. 
 
Pes 
Pes je přítel člověka. Když je steklý, tak ho pokouše. Ten pes toho člověka. Jinak se 
chová normálně. Ten pes. Má čtyři nohy a vocas. V noci štěká, vyje na měsíc a ve dne 
spí. Žere a rád se …, se…, sedí u boudy. Psi jsou učenliví a umějí psát. Mají popsaný 
všechny rohy a patníky. Každý pes  jen k tomu čmuchne a už ví, co tam je napsáno. Pes 
se používá k hlídání, dále pak k chytání zajíců a zlodějů. Také je potřebný k výrobě 
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pesčího sádla a skopového na česneku. Manželka psa se jmenuje fenka a není od psa 
nějak k rozeznání. Jenom, když mají mít děti, tak ten houf psí, který pobíhá, posedává a 
postává kolem domu, to jsou psi, a ten pes, co není vidět, to je fenka. Děti se nazývají 
štěňata a jsou světoznámá tím, že dělají loužičky. 
 
Vepř 
Vepř, neboli prase domácí, je velmi užitečné zvíře. Je malé, ale tlusté postavy. Celý den 
žere a válí se ve hnoji. Používá se k výrobě prdelové polévky, jitrnic, tlačenky, ovaru 
s křenem a vepřo knedlo zela. Manželka vepře se jmenuje svině. Manžel se také někdy 
nazývá sviňák nebo také kanec. Když je prase moc divoké, tak se ona nazývá bachyně a 
on kňour. Děti prasat se nazývají selata. Jsou malá a velmi dobrá na pekáči. 
 
Koza 
Koza je domácí zvíře, které se živí na mezi a bydlí ve chlévě. Je zařízena na mlékárnu 
podobně jako kráva, jenže je menší než kráva. Je složena z bradky, mlékárny a kožeňá-
ku. Je to nejbohatší zvíře na světě. Všechno je její. Koza je také nejchoulostivější zvíře 
na zemi. Tatínek říká, že se musejí kozičky na zimu přikrývat peřinou, aby nenamrzly. 
Manžel kozy se nazývá kozel. Rozeznává se od kozy tím, že nevyrábí mléko a že strašně 
smrdí. Nežijí proto ve společné domácnosti. Když chce mít koza děti, tak se prská a 
musí proto navštívit manžela. Děti kozy se nazývají kůzlata a používají se hlavně na 
velikonoce.  
 
Kráva 
Kráva je potažena po celém svém těle hovězí kůží. V každém rohu svého těla má jednu 
nohu. Na začátku má tlamu, s kterou pořád přežvykuje a pak rohy. Na konci jest ukon-
čena vocasem, neboli oháňkou, zakončenou holicí štětkou. Dále se skládá z knihy, ba-
chora, dršky a mlékárny. Mlékárnu má uloženou pod svým tělem a denně vyrábí plno-
tučné mléko. Dršku vyrábí na drškovou polévku. Co dělá s knihou to nevím, to jsme se 
neučili. Manžel krávy se nazývá býk. Rozeznává se od manželky tím, že nemá pod sebou 
žádnou mlékárnu. Děti krávy se nazývají telata. Když se narodí, tak se strašně klepou, 
protože nevědí, zda budou prodány, jako telecí nebo hovězí maso. Nevlastní manžel 
krávy se nazývá vůl. Volem se nazývá proto, že je sexuálně vyřezán, ne vyřazen. Krávy 
jsou povětšině černé, protože tatínek říká, že každá kráva je po tmě černá. Krávy bydlí 
v kravincích, ne v kravinách, ne v kravínech. Krávy vydávají také různé zvuky.  
 
Kůň 
Kůň je domácí zvíře větší velikosti. My doma koně nemáme, ale má ho pan Štěpán. Kůň 
pije čistou….vodu a žere voves. Na začátku svého těla má uzdu a na konci symfonii, 
protože se dělají z vocasu šmitce. Kůň se používá místo traktoru a často s úspěchem. 
Kůň nevyrábí mléko, jenom peciválky pro zahradníky. Používá se ještě v cirkuse a pak 
pro malé děti, jako houpací kůň. Dále je výborný do salámu a koňskejch cergulátů. 
Paní koňová se jmenuje kobyla a pan kůň hřebec. Koně jsou velké parádnice, protože 
tuhle tatínek říkal, že ta kobyla od vedle má zase novej klobouk.  

Zdeněk Drašnar 
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AKCE NA SOKOLOVNĚ: 
26. 12. 2016  od 20 hod. Štěpánská zábava 
14. 1. 2017  od 20 hod. Myslivecký ples 
21. 1. 2017  od 20 hod. Sokolský ples 
22. 1. 2017  od 14 hod. Karneval pro děti 
11. 2. 2017  od 20 hod. Hasičský ples 
 

TJ SOKOL NOVÝ HRÁDEK pro Vás připravuje: 
28. 1. 2017  župní přebor v ČOS v obřím slalomu na Panské stráni v Novém 

Hrádku (náhradní termín je 11. 2. 2017) 
18. 2. 2017  přejezd Orlických hor na běžkách 
20. 2. – 26. 2. 2017 bude za příznivých sněhových podmínek v provozu lyžař-

ský vlek každý den od 9 hodin 
 

 
 
Tělocvičná  jednota  Sokol  Nový  Hrádek  přeje  svým  příznivcům  a  přáte-
lům  šťastné  a  klidné  prožití  vánočních svátků,  spoustu  krásných  chvil  
prožitých  se  svými  blízkými  a  do  nového  roku  2017  jenom  pevné  zdraví  
a  mnoho  splněných  snů. 

                     Výbor T.J. Sokol  Nový  Hrádek 
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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, Bc. Jarmila Drašnarová, 
Ing. Pavel Sobotka, Petra Přibylová, Jiří Hlaváček, Lidmila Martinková, Ing. Jero-
nym Holý, Pavel Bohadlo, Ing. Petr Hlaváček 

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

• Nevyžádané příspěvky se nevracejí 

• Tisk: Daniel Wolf, Vrchoviny, náklad: 250 výtisků. Číslo vyšlo 23. 12. 2016 
• Příští číslo vyjde pravděpodobně v březnu 2017, uzávěrka bude 10. 3. 2017 
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Tomáš Flégr - varhanní koncert 25.9.2016 
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Župní přespolák 

 

 
Mikulášský večer na hasičském cvičišti 
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