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Projev starosty na 1. zasedání zastupitelstva městyse 

Vážení spoluobčané, milí hosté,Vážení spoluobčané, milí hosté,Vážení spoluobčané, milí hosté,Vážení spoluobčané, milí hosté,    
 
 před malou chvílí se mi dostalo cti, být zvolen starostou Nového Hrádku. Důvě-
ra, kterou jsem dostal, je pro mne velice zavazující a současně je pro mě i výzvou do další 
práce pro náš městys. Bývalí starostové mi mohou potvrdit, že tato práce v mnoha přípa-
dech není jednoduchá, ale když se podívám na své kolegy zastupitele, věřím, že vše společ-
ně zvládneme. 
 Nový Hrádek je městysem, o kterém je v poslední době stále více slyšet, zásluhu 
na tom má především úspěšné čerpání evropských i jiných dotací. Z vlastní zkušenosti vím, 
že někdy je problematické určit, která akce by měla být prioritní. Veřejných zasedání se 
účastní málo občanů a zastupitelům městyse při jejich rozhodování chybí zpětná vazba. 
Z tohoto důvodu v současné době probíhají přípravné práce na vytvoření Strategického 
plánu - základního dokumentu pro ekonomický a sociální rozvoj našeho městyse. Při 
shromažďování dat a podkladů jsem zjistil, že v Novém Hrádku není lidem jejich městys 
lhostejný. Důkazem toho byla vysoká účast a velké množství podnětných návrhů a připo-
mínek. Tato realita v sobě skrývá velký potenciál pro příští vývoj městyse. Potěšující je i 
převážně pozitivní ladění občanů a jejich spokojenost se životem v Novém Hrádku. Na 
tuto skutečnost má největší vliv atraktivní poloha městyse v blízkosti spádových měst 
uprostřed krásné přírody s kvalitním životním prostředím bez výrazných zdrojů znečištění 
a trvalých ekologických zátěží. Důležitým faktorem je i přítomnost tradičních průmyslo-
vých firem v obci a s tím spojená dlouhodobě nízká nezaměstnanost. Ke spokojenosti 
občanů přispívá dobrá dostupnost základních služeb (obchody, lékař, lékárna, pošta, kino, 
knihovna, restaurace, penziony), kvalitní školství (mateřská a základní škola), dlouhodobá 
tradice a pestrá činnost místních spolků, ale také vstřícný přístup a profesionalita pracovní-
ků Úřadu městyse. K pozitivům městyse patří i dostatečná dopravní obslužnost autobuso-
vými linkami a pokrytí obce základní technickou infrastrukturou. Naopak jako největší 
negativa Nového Hrádku se jeví špatný stav komunikací a veřejných prostranství včetně 
jejich údržby, stárnutí populace a naprostá absence sociálních služeb pro staré občany. 
 
Ve stručnosti vyjmenuji oblasti, na které bychom se měli společně zaměřit, je to: 

� Vyřešení špatného stavu komunikací a chodníků včetně jejich údržby 
� Podpora rekonstrukce a výstavby rodinných domů a bytového fondu 
� Rozvoj vzdělanosti obyvatelstva 
� Podpora aktivit pro rodiny s dětmi 
� Zajištění odpovídajících služeb pro seniory 
� Zkvalitnění a případné rozšíření nabízených služeb  
� Zachování a podpora kulturních tradic 
� Podpora rozšiřování a obnovy sportovních zařízení 
� Rozvoj kulturních a sportovních aktivit zejména pro mládež 
� Oživení turistického ruchu 
� Řešení vodního odpadového hospodářství městyse 
� Péče o kvalitní životní prostředí 
� Zvýšení zájmu občanů o věci veřejné 
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Čekají nás také přípravy oslav výročí 650 let od první písemné zmínky o naší obci, které si 
připomeneme v roce 2012.  
 Mnozí z Vás si jistě kladou otázku, proč prozatím nebudu vykonávat funkci sta-
rosty jako uvolněný člen zastupitelstva. Důvodem je můj závazek vůči stávajícímu zaměst-
navateli, který mi poskytl služební volno při studiu na vysoké škole. Tento závazek mi 
skončí v polovině roku 2012, kdy začnu pracovat jako starosta uvolněný. O této situaci 
jsem věděl a informoval o ní již v létě letošního roku, kdy jsem byl osloven, abych kandi-
doval do zastupitelstva a případně i na starostu našeho městyse. Proto jsem také poprosil 
bývalého starostu pana Vladimíra Říhu, aby opět kandidoval do zastupitelstva s tím, pokud 
bude zvolen místostarostou, aby tuto funkci vykonával jako uvolněný člen zastupitelstva. 
Po splnění mého závazku bude pan Říha vykonávat funkci místostarosty neuvolněného. 
Z hlediska finančního, toto řešení pro městys nepředstavuje větší zátěž, protože celkové 
mzdové náklady nebudou vyšší, než ty současné. Co se týká mé dosažitelnosti, tak se budu 
snažit být na úřadě přítomen v úřední dny, zároveň se budu účastnit všech důležitých 
schůzek a jednání. 
 
 Výhodou nově zvoleného Zastupitelstva městyse Nový Hrádek je, že nemusí 
začínat od nuly, ale může navázat na předchozí úspěšná období. V této souvislosti bych 
chtěl jménem našeho městyse poděkovat všem bývalým zastupitelům za jejich práci. Bohu-
žel jednomu z nich – předčasně zesnulému panu Ing. Antonínu Machovi, jehož jsme si 
všichni upřímně vážili, již poděkovat nemohu.  
 

Jsem přesvědčen, že je vždy lepší hledat to, co nás spojuje, než to, co nás rozdělu-
je. Věřím, že se nám společnými silami podaří náš Nový Hrádek opět o kousek pozved-
nout. 

 
Zdeněk Drašnar 

starosta 
 
 
 

 
Zdeněk Drašnar a Vladimír Říha 
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Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 
dne 15. - 16.10.2010 Nový Hrádek 

 
Počet oprávněných voličů 581  
Počet vydaných obálek 437 75 % 
Počet odevzdaných obálek 437  
Počet platných hlasů 4484  

 
Jméno   za stranu Počet 

hlasů 
Pořadí Pořadí dle hlasů po 

přepočtu ve straně 
Drašnar Zdeněk Bc.  NK Hrádek 2 300 1 1 
Holý Jeronym Ing. NK Hrádek 2 248 2 2 
Havrdová Marcela Mgr. NK Hrádek 2 224 3 3 
Světlík Radek Ing. NK Hrádek 1 213 4 1 
Bachura Pavel  NK Hrádek 1  191  5  2 
Chrenko Imrich  NK Hrádek 2  180 6 4 
Suchánek Vác1av  NK Hrádek 2  178  7  5 
Bek David  NK Hrádek 1  163  9  3 
Sobotka Pavel Ing.  KDU-ČSL, NK  155  10-11  1 
Říha Vladimír  KDU-ČSL, NK  155  10-11  2 
Lokvencová Alena Mgr.  ED, NK  113  16  1 
 
Složení zastupitelstva Městyse Nový Hrádek (11 členů): 
 

 Bc. Zdeněk Drašnar - starosta (neuvolněný) 
 Vladimír Říha - místostarosta (uvolněný) 
 Pavel Bachura 
 David Bek 
 Mgr. Marcela Havrdová 
 Ing. Jeroným Holý 
 Imrich Chrenko 
 Mgr. Alena Lokvencová 
 Václav Suchánek 
 Ing. Pavel Sobotka 
 Ing. Radek Světlík 
    
Složení výborů:   
 

finanční výbor Ing. Radek Světlík - předseda 
 Mgr. Marcela Havrdová 
 Marie Hloušková 
    
kontrolní výbor Ing. Pavel Sobotka - předseda 
 Pavel Bachura 
 Imrich Chrenko 
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Krátce...       ���� 
 
• 16. září tragicky zemřel ve věku 63 let herec a bývalý ministr kultury Martin Št ěpá-

nek. 
• 18. září se v rámci Dnů evropského dědictví konaly Slavnosti Matouše z Frymburku. 

Probíhaly na hradě a v jeho okolí a v kině byla výstava fotografií. Hrad Frymburk kou-
pil na základě internetové nabídky Josefa Mariana Bartoně Dobenína majitel firmy 
Keltská stavební Miloslav Kahoun z Praskoles na Berounsku. Slíbil, že bude snahy 
ochránců památek k otevírání hradu veřejnosti podporovat. 

• 10. října dosáhl 57 letý žokej Josef Váňa neuvěřitelného úspěchu. Vyhrál posedmé 
Velkou Pardubickou. 

• 14. října skončilo v Chile drama se šťastným koncem. Záchranáři při nákladné a 
důmyslné akci zachránili všech 33 horníků uvězněných 69 dní v měděných dolech. 

• 15. a 16. října proběhly Volby do Zastupitelstva Městyse Nový Hrádek. Účast voličů 
byla 75% (v celé ČR 48,5 %). Do 11 členného zastupitelstva kandidovalo na 4 kandi-
dátkách 43 kandidátů. Nejúspěšnější byli kandidáti z kandidátky Nový Hrádek II – 
sdružení nezávislých kandidátů, uspělo 5 kandidátů. 

• První polovina měsíce listopadu byla neobvykle teplá, i když hodně větrná. Po celé 
republice, tedy i v Novém Hrádku, padaly teplotní rekordy. Ranní teploty v městysi do-
sahovaly až 10 stupňů, denní 13 i více. 23. listopadu se náhle ochladilo a proletoval 
první sníh. Následovaly celodenní mrazy s teplotou až – 12 stupňů provázené vánicemi 
a trvaly až do 6. prosince, kdy přišla obleva. Sněhu mnoho nebylo. 

• 11. listopadu se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva Městyse Nový Hrádek. 
Prozatím neuvolněným starostou byl na období 2010 až 2014 zvolen Zdeněk Draš-
nar, který měl silný mandát od občanů, protože ve volbách získal ze všech kandidátů 
nejvyšší počet hlasů.  Místostarostou se stal předchozí starosta Vladimír Říha. 
 

 
 

• 13. listopadu zemřel ve věku 85 let populární psychiatr a zakladatel Linky d ůvěry  
v 60. letech minulého století, MUDr. Miroslav Plzák . 

• 4. prosince přišel do kina Mikuláš s nadílkou filmů pro děti. 
• 4. prosince vystoupila v sokolovně rocková skupina  BLADEX. 
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• 8. prosince proběhla celostátní stávka státních zaměstnanců proti snížení platů o 10%. 
Do stávky se zapojili i zaměstnanci místní školní jídelny a v ten den nevařili obědy. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Štěstí nespočívá v tom, aby měl člověk mnoho, ale aby se dokázal spokojit s málem. 
 
Ze srdce vám přeji hodně vánoční pohody a radosti se svými blízkými a do roku 2011 klid, 
spokojenost a především zdraví a zase zdraví. 

Anna Marková, kr. 
 
 

 
Mikulášská nadílka 

 

Zítra bude Mikuláše, 

do pláče je naší Dáše, 

brzy bude nadílka, 

třesou se jí kolínka. 

Nemá čisté svědomí, 

že zlobila, v pekle ví, 

když čert vešel do síně, 

schovala se do skříně. 

Vylézt vůbec nechtěla, 

poslechla až anděla, 

překoktala básničku, 

čert si chystal metličku. 

Metličku a k tomu pytel, 

ještě, že Mikuláš je přítel, 

vše nabralo rychlý spád, 

rozdal dárky a šlo se spát. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Zdeněk Drašnar 
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MALÉ POVOLEBNÍ ZAMYŠLENÍ 
 

Volby do místních samospráv skončily a zvolení zastupitelé si 
rozdělili funkce, zasedli na svá místa na radnicích a už plní svoje 
poslání. Nejinak tomu je i u nás v Novém Hrádku. Účast na těchto 
letošních volbách zde byla neobyčejně vysoká, vysoko nad celostát-
ním průměrem. 75% obyvatel Nového Hrádku přišlo k volbám pro-
to, že budoucnost našeho městyse jim není lhostejná. 

 
Zastavme se nyní ve stručnosti nad dějinami Nového Hrádku, abychom po-

znali, co se v různých údobích událo v jeho životě. 
 
 Dějiny Nového Hrádku jsou spjaty s dějinami hradu Frymburka, který byl 

sídlem panství. Založen byl koncem 13. nebo začátkem 14. století. 
r. 1362 – první doložená písemná zpráva o Novém Hrádku (tehdy jen 

Hrádku) ustanovením faráře ke kostelu v Hrádku 
r. 1537 – písemný záznam o hamru a těžbě železné rudy 
r. 1537 – dosáhl Hrádek povýšení ze vsi na městečko (městys) 
r. 1646 – vyzdvižena pec pod hradem Frymburkem na šmelcování – tavení 

železa 
r. 1723 – postaven nový zděný kostel na místě dřevěného kostela 
r. 1736 – císař Karel VI. ud ěluje městečku Hrádku výsadní právo – pri-

vilegium – konání výročních trhů a jednoho týdenního a pro-
hlásil jej za trhové místo 

r. 1769 – do r. 1769 první škola proti dnešní farní budově 
r. 1747 – postaven Mariánský sloup na náměstí 
r. 1756 -  postavena kaplička sv. Jana Nepomuckého na náměstí 
r. 1849 – úředně doplněn název Hrádek o přívlastek „Nový“ 
r. 1864 – postavena kamenná kašna na náměstí 
r. 1870 – zřízen poštovní úřad a r. 1871 občanská záložna 
r. 1880 – založen Sbor dobrovolných hasičů 
r. 1882 – postavena nová zděná škola v Hradní ulici po požáru školy dřevě-

né 
r. 1890 – 1892 – stavěna silnice Dobruška – Nový Hrádek 
r. 1892 – Nový Hrádek ustanoven sídlem obvodního lékaře 
r. 1896 – založena tělocvičná jednota Sokol 
r. 1904 – otevřen telegrafní úřad 
r. 1909 – zřízen vodovod a rozšířen r. 1912 
r. 1912 – dán do provozu telefon 
r. 1921 – autobusové spojení do Nového Města nad Metují 
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r. 1923 – postavena státní měšťanská škola 
r. 1924 – postavena sokolovna 
r. 1924 – zřízena elektrická síť, v listopadu Nový Hrádek poprvé osvětlen 
r. 1929 – autobusové spojení do Náchoda 
 
V 19. století byl Nový Hrádek stíhán častými požáry. Od r. 1843 to bylo 

celkem 22 požárů. Např. r. 1843 vyhořelo náměstí – dřevěné domy s podlou-
bím, dřevěná kašna a dřevěná zvonice. Kostel byl zachráněn. V r. 1880 vyhoře-
la Hradní ulice, škola a fara – rovněž dřevěné. 

 
V první polovině 20. století se zřizují mechanické tkalcovny. Druhá po-

lovina 20. století tkalcovinu nahrazuje strojírenský průmysl a výroba hra-
ček. 

 
V polovině 19. století je evidován nejvyšší počet obyvatel. Zhruba stejný 

počet má v té době i Nové Město nad Metují! Geografické umístění Nového 
Hrádku nemohlo čelit v následujících desetiletích prudkému rozvoji sídel do-
stupných železnici, v druhé polovině 20. století zejména Nového Města nad 
Metují a Dobrušky a to jak rozmachu průmyslu, tak rozsáhlé bytové výstavby. 
Přesto však se Nový Hrádek nevzdává a spolu s městy okresu Náchod získává 
Směrný územní plán. Od 70. let nastává oživení a značně se rozvíjí stavební 
ruch. Postupně vznikají nové ulice vybavené kanalizačními, vodovodními a 
elektrickými rozvody, stavějí se rodinné a bytové domy, staví se kino jako ví-
ceúčelová budova, přístavba základní školy a řada drobných zařízení a to vše 
především svépomocí!   

Dnes se již Nový Hrádek dostává do povědomí lidí v různých koutech naší 
země, že tam, kdesi v podhůří Orlických hor žije a rozvíjí se městečko bohaté 
historií a také pracovitých a přičinlivých rukou. 

Nastává tedy další etapa novodobé historie, etapa modernizace Nového 
Hrádku. 

 
Přeji tedy a přejme všichni novému zastupitelstvu a jeho vedení, 

aby se nezaleklo těžkostí a neúspěchů, které také patří k životu. Aby 
mělo hodně síly a inspirace k novým podnětům a jejich následné rea-
lizaci, které přispějí nejen ke vzhledu, ale i k jeho celkovému rozvoji, 
aby se mohlo připsat další významné datum do historického kalen-
dáře našeho malebného městyse. 

 
Jiří Hlaváček 

 
 

10 

Toužíte po vlastním bydlení, máte rádi přírToužíte po vlastním bydlení, máte rádi přírToužíte po vlastním bydlení, máte rádi přírToužíte po vlastním bydlení, máte rádi příro-o-o-o-

du a čistý vzduch? Tak přijďte kdu a čistý vzduch? Tak přijďte kdu a čistý vzduch? Tak přijďte kdu a čistý vzduch? Tak přijďte k    nám!nám!nám!nám!    
 

Městys Nový Hrádek stále nabízí dostatek stavebních parcel v lokalitě Na Farách. 
V letošním roce již bylo započato s výstavbou I. etapy inženýrských sítí a v jarních 
měsících 2011 bude v budování inženýrských sítí pokračováno. Cena zasíťovaného 
pozemku je 350,- Kč za 1 m2. 

V současné době již můžete na jedné parcele nalézt hrubou stavbu rodinného dom-
ku. Kdo se přidá?  Stále máte možnost výběru vhodné parcely. 

Co jiného Vám nabízíme?  Dvoutřídní mateřskou školu, základní školu 1. – 9. roč-
ník, zdravotní středisko s ordinací pro dospělé, výdejnu léků, stomatologickou ordinaci 
a také za dětmi sem dojíždí dětský lékař.  

V základní škole je supermoderně vybavena počítačová učebna, ve škole pracuje 
mnoho zájmových kroužků. Sportovní vyžití naleznete na hřišti s umělým povrchem u 
základní školy a také v sokolovně, která nabízí bohaté sportovní zázemí. V zimních 
měsících je v provozu lyžařský areál s vlekem. Pro ty, kteří dávají přednost běžkám, je 
v širokém okolí mnoho běžeckých tras. 

Tak přijďte, rádi Vás seznámíme s celým projektem. 
 
Jakékoliv dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 491 478 009.  

 
Městys Nový Hrádek 
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Informace o přípravě oslav jubilea 650 let Nového Hrádku 
 

   
 
V pondělí 6. prosince 2010 se sešla na úřadu městyse na svém třetím jednání pří-

pravná skupina oslav jubilea 650 let Nového Hrádku, které si připomeneme v roce 
2012. Na tomto jednání se stanovil základní rámec oslav a jednotliví členové této sku-
piny se zavázali, že si vezmou na starost jednotlivé akce. Je proto možné již seznámit 
občany Nového Hrádku s tím, jak budou tyto oslavy vypadat.  

Celé oslavy by měly probíhat od adventu 2011 do posvícení 2012. Vše začne první 
adventní neděli roku 2011. V tento den bude zahájena výstava betlémů, která bude 
instalována v základní škole. Zahájení se ujmou naši nejmenší občánci z mateřské škol-
ky, kteří na náměstí udělají živý betlém, a současně se rozsvítí vánoční stromek.  

V prvním čtvrtletí roku 2012 se předpokládá odborná přednáška o dějinách Nové-
ho Hrádku, na Velikonoce se připravuje výstava biblí a velikonočních pohledů a 
obrázků – především ze sbírek hrádovských občanů. 

 
Hlavní oslavy proběhnou ve dnech 19. a 20. května 2012. Jejich součástí bude 

dne 19. května dopolední slavnostní mše svatá celebrovaná novým biskupem. Po mši 
se půjde ve slavnostním průvodu na náměstí k mariánskému sloupu a pomníku pad-
lých, kde kromě slavnostních projevů, hymny a položení věnců proběhne i vystoupení 
dětí ze školy a školky. Odpoledne se můžeme těšit na průvod v dobových krojích a 
také na ukázky činnosti našich hasičů. Bude také otevřen Frymburk  a některé místní 
firmy by měly mít den otevřených dveří. Na celý tento víkend se připravuje v kině 
jednak výstava dobových fotografií a také se bude opakovaně promítat film  složený 
z nejrůznějších dobových filmových ukázek týkajících se Nového Hrádku. 

Oslavy budou pokračovat na hrádouskou pouť, kde vedle tradičních trhů a kolotočů 
proběhne i sraz místních rodáků a opět by měly v kině probíhat stejné doprovodné 
akce, jako ve dnech hlavních oslav. Den otevřených dveří bude na úřadu městyse, ve 
škole, školce, v knihovně a v kostele. 

Celoroční oslavy pak budou ukončeny na podzim 2012 na svátek sv. Václava, kdy 
při slavnostní mši svaté budou připnuty jubilejní stužky  na různé hrádovské prapory 
(obecní, sokolský, hasičský...) a po mši budou slavnostně zasazeny dvě lípy u kostela. 
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A aby toho nebylo málo, připravuje se výpravné vydání publikace o Novém Hrád-
ku, které v tomto rozsahu u nás ještě nikdy v minulosti vydáno nebylo. 

 
Všichni, kteří se dobrovolně a nezištně zavázali pomoci s přípravou tak rozsáhlých 

oslav, se těší, že jim mnoho hrádouských sousedů v jejich nelehké práci pomůže. Moc 
Vás proto všechny o tuto pomoc prosím. Jako první bychom potřebovali shromáždit co 
nejvíce dobových fotografií a případně i dalších obrázků a historických materiálů 
týkajících se života v Novém Hrádku, ze kterých by se mohlo vybírat jednak pro výsta-
vu v kině a jednak pro zveřejnění v připravované publikaci.  Tyto dokumenty je možné 
přinést na úřad městyse, kde budou posléze naskenovány a poté vráceny zpět majiteli. 
Informace na tel. čísle 491 478 009 nebo e-mail adrese uradmestyse@novy-hradek.cz. 

          
Za přípravnou skupinu oslav 

 
Ing. Pavel Sobotka, Zdeněk Drašnar 

 
 
 
 

 
 
 

Sbor dobrovolných hasičů a Městys Nový Hrádek se obrací na ob-
čany, chataře, chalupáře, firmy, podnikatele i další příznivce 

  
s prosbou o finanční dar na nákup  

 
nové cisternové stříkačky. 

 
Jak můžete přispět: 

 
osobně na Úřadu městyse 

zde vystaví příslušná potvrzení, 
případně darovací smlouvu 

 
 

převodem na účet 
číslo účtu: 4223551/0100 
variabilní symbol: 150 

 
Případné dotazy Vám rádi zodpoví pracovníci Úřadu městyse nebo dobrovolní hasiči. 
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Akce "Kup si svoji píšťalu" stále pokračuje 
 

Na začátku prázdnin římskokatolická farnost Nový Hrádek vyhlásila akci "Kup 

si svoji píšťalu", určenou na opravu varhan v místním kostele sv. Petra a Pavla. 

Bylo slíbeno, že každý, kdo přispěje částkou ve výši nejméně 500 Kč, obdrží 

funkční repliku varhanní píšťaly a k tomu dárcovský certifikát. Navíc bude uve-

den na centrální tabuli, která je umístěna v kostele a zůstane zachována pro 

příští generace. 

Od počátku sbírky se vybralo již 180 tis. Kč, což svědčí o mimořádném zájmu 

široké veřejnosti a také o vzácné solidaritě, kterou mezi sebou na Hrádku máme. 

Na opravu varhan do dnešního dne přispěli nejen prakticky všichni zdejší farníci, 

ale také mnoho ostatních občanů, kteří si třeba jen rádi přijdou poslechnout 

varhany na vánoční půlnoční mši anebo prostě chtějí přispět na dobrou věc. 

Když se podíváme na tabuli, kde jsou dárci zveřejněni, zjistíme, že dary poskytlo 

také mnoho lidí z obcí v okolí Nového Hrádku (např. z Borové, Bohdašína, Sněž-

ného, Slavoňova, atd.), ale i z různých blízkých (z Náchoda, Nového Města nad 

Metují, Jaroměře, ap.) a dokonce i vzdálených měst (nechybí ani Praha, Brno, 

Ostrava, Svitavy nebo Hradec Králové či Ústí nad Orlicí). Mezi dárci je také hrá-

dovský Sbor dobrovolných hasičů. 

Varhanní píšťaly nyní po zesnulém Ing. Antonínu Machovi zhotovuje pan Sta-

nislav Drašnar a o další práce spojené s dárkovými certifikáty se starají manželé 

Jiří a Jiřina Hlaváčkovi. Do sbírky je možné stále přispívat, neboť rozpočet oprav 

představuje téměř půl milionu korun. 

O průběhu sbírky a také prací spojených s opravou varhan Vás budeme pro-

střednictvím Frymburských ozvěn nadále informovat. 

 

Všem dárcům Pánbůh zaplať. 

Ing. Pavel Sobotka 

 

 

Poděkování 
Již několik let mám povinnost, ale také velkou radost, že mohu pečovat 

nejprve o oba rodiče, dnes už jen o tatínka. Žiji s ním na Končinách v části odlehlé 
od centra Městyse Nový Hrádek. Krásné prostředí však sebou nese také nepohodlí 
a přidám-li k tomu, že nepoužívám auto, ocitla bych se mnohdy ve velmi tíživé 
situaci. Často bych ani nebyla schopná svým povinnostem dostát. Naštěstí jsou mi 
velmi nápomocní lidé, kteří pro mne dělají více, než je jejich povinnost. Těch lidí je 
celá řada, vděčná jsem všem. 
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Využívám možnosti přes Frymburské ozvěny veřejně poděkovat přede-
vším obětavému panu doktorovi Josefu Soukupovi a paní doktorce Lence Koško-
vé, kteří mně vždy ochotně a rádi pomohli a pomáhají. Na tatínka se pan doktor 
podle potřeby a možnosti přijede podívat, popovídat si, vyjádřit účast. Paní dok-
torka mi usnadňuje obstarávání léků. Léky mi prostě přiveze, dojdu si pro ně jen 
k silnici. Jsem vděčná také panu Petru Grimovi, který mi podle mých požadavků 
nákup nejen připraví, ale také ochotně přiveze. Spolu s nákupem přiveze i poštu, 
která nám je doručována na úřad městyse. Jsem ráda, že jsou takoví lidé, kteří si i 
přes velkou vytíženost dokážou najít čas pro druhé. 

 
Ještě jednou dík za nezištnou pomoc. 

Jana Koťátková-Hažerová 
 

 
 

  
Že nevíte, co to je? Jedná se o každoroční soutěž, ve které Česká kosmická kancelář 

vybírá mladé adepty kosmonautiky, a ti nejlepší pak mají možnost si vyzkoušet simulo-
vaný let na Mars v evropském kosmickém centru v Belgii. Letos se do této soutěže 
přihlásilo 179 účastníků z Česka i Slovenska a mezi nimi i dva z Nového Hrádku – 
Anička a Pavlík Sobotkovi. Pavel v odbornosti letec – dokumentarista a Anička 
v profesi palubní lékař. Oba prošli úspěšně několika testovacími koly a dostali se mezi 
25 účastníků semifinále, které proběhlo o víkendu 26. – 28. 11. 2010 v Praze. Jedině 
Nový Hrádek a České Budějovice tam měli dva zástupce. Aničce se podařilo dostat se 
do hlavní posádky „letu na Mars“ (mezi 5 nejlepších kosmonautů), takže koncem roku 
jede jako vyslanec ČR do Belgie do kosmického centra.  

 
Pavlíkovi i Aničce Sobotkovým děkujeme za vzornou a úspěšnou reprezentaci 

Nového Hrádku a přejeme jim mnoho úspěchů v dalších soutěžích. 
 
Podrobnější informace naleznete na http://www.expedicemars.eu/ 
Foto ze semifinále: http://wp.wpublisher.cz/malenoviny/index.php?ID=4907  

 
Městys Nový Hrádek 
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Zříceninu hradu Frymburk oživily slavnosti 
 
http://nachodsky.denik.cz/kultura_region/zriceninu-hradu-frymburk-ozivily-slavnosti20100920.html 
 

Při příležitosti celoevropské akce „Dny evropského dědictví“ uspořádala Spo-
lečnost ochránců památek ve východních Čechách na zřícenině hradu Frymburk, 
ležícího kousek od náměstí na Novém Hrádku, první hradní slavnosti Matouše z 
Frymburka, který byl jedním ze známých držitelů hradu. 

 
Během slavností probíhaly komentované prohlídky, při kterých Jan Čížek z Okres-

ního archivu v Náchodě přiblížil stovkám návštěvníků, kteří na slavnosti zavítali, celou 
známou historii hradu. 

 

 
 

O doprovodný kulturní program se s ukázkami středověkých zbraní a šermířských 
technik postarala Dětská skupina historického šermu Tesák ze Všestar u Hradce Králo-
vé. V podhradí se se svou sbírkou historické výzbroje a výstroje prezentoval Klub vo-
jenské historie Odolov – Brendy. 

Po celou dobu též probíhal stánkový prodej řemeslných výrobků i s praktickou 
ukázkou. Dobře bylo postaráno i o žaludky vyhládlých a vyprahlých návštěvníků. 

 
Při příležitosti slavností byl otevřen i barokní kostel sv. Petra a Pavla na náměstí v 

Novém Hrádku a v místním kině se konala výstava dobových i současných fotografií 
hradu a vykopávek, které byly nalezeny v prostorách hradu. „Společnost ochránců 
památek vyhlásila i veřejnou sbírku na záchranu hradu Frymburk, kde je možné přispět, 
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a jejíž výtěžek bude investován do rekonstrukce hradu, aby tento unikát zůstal zachován 
i pro příští generace,“ řekl Deníku Pavel Bareš ze Společnosti ochránců památek. 

Hrad Frymburk je zajímavou kombinací síly, vzdornosti a výšky opevnění i malého 
půdorysu. Je typem hradu svérázným a u nás neopakovatelným. Proto i velmi vzácným. 
Bez nadsázky lze konstatovat, že se jedná o hrad v rámci soustavy českých hradů uni-
kátní. 

Hrad Frymburk byl postaven v první polovině 14. století a za doby jeho aktivní 
existence ho vlastnila řada významných šlechticů. V roce 1628 byl hrad dobit vzbouře-
nými poddanými sedláky a rok poté vydrancován a vypálen Švédy a tím byl jeho osud 
zpečetěn. Po dalších dvěstědevadesát let byla zřícenina hradu v držení majitelů Opo-
čenského panství Colloredů z Mansfeldu než ji od nich koupil v roce 1925 Josef Bartoň 
z Dobenína. 

 

 
 
V roce 1939 přešlo vlastnictví hradu na syna Václava Bartoně, který jej měl v úmys-

lu opravit, ten v roce 1940 s opravami započal, ale vzhledem k probíhající II. světové 
válce byly práce přerušeny. V roce 1948 byl hrad znárodněn a i přes pár iniciativ k jeho 
záchraně, které vyzněly doprázdna, hrad dále chátral a pomalu zarůstal do přilehlého 
lesa. 

Zlom nastal po roce 1989, kdy se dala dohromady parta nadšenců, kteří za tímto 
účelem založili v roce 1991 Kruh přátel hradu Frymburka a pustili se do nejnutnějších 
oprav. Po čase byly ale práce opět přerušeny, když byl hrad vrácen v restituci Josefu 
Bartoňovi. 

Od roku 2007 se Společnost ochránců památek ve východních Čechách snaží inici-
ovat záchranu hradu a podařilo se ji navázat kontakt s majitelem hradu, na jehož zákla-
dě byla vypracována dohoda o vzájemné spolupráci. Na tomto základě se opět parta 
nadšenců v čele s Rudolfem Kholem a Pavlem Barešem pustila opět do práce a prostory 
hradu a jeho okolí zbavili náletových dřevin, vyčistili vše od odpadků a opravili přístu-
pové cesty. 

Do budoucna mají plány jak zabezpečit rozpadající se stěny a uvést tuto unikátní 
památku do původního stavu, aby mohla být zpřístupněna pro veřejnost. 
 

Jiří Mach 
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EKO-KOM rozjíždí v Hradci Králové nový web i novou soutěž 

 
Autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM všichni znáte. Podílí se zejména  
na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového 
odpadu. Také díky činnosti systému EKO-KOM můžeme ve městech a obcích Králové-
hradeckého kraje užívat barevné kontejnery na tříděný odpad.  
Jednou z aktivit společnosti je krajská kampaň na podporu třídění odpadů. V rámci 
této kampaně byly nyní zprovozněny nové webové stránky www.cistykraj.cz. 
 
Webovým stránkám vévodí barvy modrá, žlutá, zelená a oranžová – tedy barvy kontej-
nerů na tříděný odpad. Stránky jsou určeny pro veřejnost, školy a školáky, pro zástup-
ce obcí a měst a informace zde naleznou také novináři. Orientace v jednotlivých sek-
cích je úplně jednoduchá. Najdete tu nejen aktuality, ale také probíhající nebo chysta-
né projekty, akce, fotografie, odpovědi na často se opakující dotazy, nechybí ani důle-
žité kontakty a samozřejmě soutěže.  

Se spuštěním nových stránek, odstartovala také VELKÁ SOUTĚŽ se společností EKO-
KOM, a.s. Soutěž je určena pro veřejnost a účastnit se jí může každý návštěvník strá-
nek. Chcete vyhrát videokameru, fotoaparát, MP3 přehrávač nebo pěknou knížku? 
Stačí se zaregistrovat a správně odpovědět na pět soutěžních otázek. Ty se týkají tří-
dění a recyklace odpadů. Soutěžit můžete opakovaně a tím si zajistit lepší šance na 
vítězství.  

„V soutěži záleží na rychlosti a přesnosti odpovědí. Připravili jsme ceny pro deset nej-

lepších soutěžících. Vyhraje ten, kdo v nejkratším čase nejpřesněji odpoví na naše sou-

těžní otázky. Soutěžící může vybírat ze tří nabízených odpovědí,“doplnil informace o 
soutěži Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.  

Abyste věděli, co vás čeká, zkuste odpovědět na tuto otázku: Obal, který je označen 

písmeny PET, patří za a) do modrého kontejneru, za b) do oranžového kontejneru nebo 

za c) do žlutého kontejneru? Pokud znáte správnou odpověď, neváhejte a na 
www.cistykraj.cz, se přihlaste do soutěže. 
 
Soutěž se společností EKO-KOM, a.s. končí 19. prosince 2010. Na webových stránkách 
www.cistykraj.cz potom najdete nejen správné odpovědi, ale také všech deset výher-
ců.  HRAJTE A VYHRAJTE videokameru nebo některou z dalších cen. 
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Podrobné informace o třídění hledejte na nových webových stránkách 
www.cistykraj.cz.  
 
 
Kontakt: 
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.                                                           
                        
Tel.: 721 562 554, E-mail.: pesek@ekokom.cz 

 
 
 
 
 
 

Nejbližší kulturní akce  
 
24.12.2010 24:00 

Půlnoční mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla, Česká 
vánoční mše koledová od Karla Hradila 

25.12.2010 20:00 Vánoční zábava – Sokol, hudba IMRWERE 

8.1.2011 20:00 Sokolský bál, hudba STREJCI  

9.1.2011 14:00 Dětský maškarní bál - Sokol 

22.1.2011 20:00 Myslivecký bál - Sokol 

12.2.2011 20:00 Hasičský bál - Sokol 

19.2.2011 20:00 Bál školy (pořadatel MŠ) 

20 

O jednom vánočním dárku 
 

 Blíží se čas Vánoc, nejoblíbenějších svátků v roce. Vánoce 

jsou časem pohody, obklopuje nás láskyplná atmosféra a naši nej-

bližší. Mezi vánoční symboly kromě vánočního stromečku, Ježíška, 

kapra, koled, betlému, jmelí a vánočního cukroví, patří také vánoční 

dárky. V záři osvětlených vánočních stromů vyrážíme do obchodů, 

abychom nakoupili dárky, kterými chceme potěšit své blízké. 

 Vánoce jsou zejména svátkem dětí, pro které jsou tím nej-

kouzelnějším okamžikem v roce. Děti se nejvíce těší na stromeček a 

dárky pod ním, na některé poté vzpomínají celý život. Ale proč tohle všechno píši. 

V loňském roce, jednoho sychravého podzimního dne jsem navštívil svůj oblíbený 

antikvariát v Náchodě. Do rukou se mi dostala i kniha Čeští bohatýři od bratří Wenigů. 

Mimo krásných ilustrací a příběhů inspirovaných dějinami našeho národa, byla kniha 

zajímavá zejména tím, že ji v roce 1933 k Ježíšku od svých rodičů dostal současný 

přední český spisovatel, překladatel, nakladatel, scénárista a profesor na torontské uni-

verzitě Josef Škvorecký (nar. 27. září 1924), který je označován za „žijícího klasika“ 

světového formátu. 

  Nedalo mi to a knihu jsem si koupil. 

Protože jsem byl zvědavý, zda si pan Škvorecký 

na tuto knihu pamatuje, rozhodl jsem se mu 

napsat dopis. Problém byl v tom, že jsem ale 

nevěděl jeho kanadskou adresu. Po téměř detek-

tivním pátrání jsem v jednom dokumentárním 

filmu uviděl světoznámého spisovatele, jak stojí 

na zápraží svého kanadského domu, za ním byl 

vidět název ulice a číslo popisné. Na tuto adresu 

jsem také poslal následující dopis: 

Nový Hrádek 28. září 2009 
Vážený pane Škvorecký! 
 
 Srdečně Vás zdravím z Nového Hrádku. Jistě si řeknete, proč Vám vlastně píši. 
Můj důvod je následující. Minulý týden jsem si v náchodském antikvariátě koupil krás-
nou knihu od Adolfa Weniga – Čeští bohatýři. To by samo o sobě nebylo nic výjimečné-
ho, kdyby se dle věnování a razítka se jménem nejednalo o knihu, kterou jste dostal od 
svých rodičů k vánocům 1933. 
 V některých rozhovorech se zmiňujete, že jste v devíti letech prodělal zápal plic 
a musel skončit se sportováním. Zároveň jste začal více číst a světlo světa spatřily Vaše 



21 

literární prvotiny. Knihu Čeští bohatýři jste dostal právě v tomto období. V této souvis-
losti bych se Vás, Vážený pane Škvorecký, chtěl zeptat na několik věcí: 

1. Patřila kniha Čeští bohatýři opravdu Vám? 
2. Pokud ano, tak zda se na ní pamatujete a jestli jste v ní nalezl nějakou inspira-

ci pro svá literární díla? 
 

A protože jsem z Nového Hrádku, docela by mne zajímalo, zda jste naše ma-
lebné městečko někdy navštívil a případně, jaké máte na tuto návštěvu vzpomínky. 

 
 Za Vaši případnou odpověď děkuji. 

   S přáním pevného zdraví  
Zdeněk Drašnar 

 

Dopis jsem odeslal na vypátranou adresu do Kanady. Abych řekl pravdu, tak jsem byl 

mile překvapen, když mi přibližně za tři týdny přišla od pana Škvoreckého tato odpo-

věď: 

 
10. října 2009 

Milý pane Drašnar, 
  
 tu knihu o českých bohatýrech mi opravdu dali rodiče, patrně když jsem se 
zotavoval ze zápalu plic. Pamatuju se na ni, čet jsem ji s nadšením, ale že bych v ní 
našel inspiraci, to sotva. Mě inspirujou jenom skuteční lidé a události. Nezapomeňte se 
v televizi podívat na film Rytmus v patách, natočený podle mé povídky Malá pražská 
matahára. Je tam všechno podle skutečnosti. Vysílat ho prý budou po Novém roce. 

 
 Novým Hrádkem jsme pouze projížděli s mou ženou Zdenou. Líbilo se nám 
tam. Taky se o Novém Hrádku myslím zmiňuju ve své nejnovější knize Obyčejné životy. 
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 Promiňte stručnost dopisu. Nedávno jsem se vrátil z pětiměsíčního pobytu 
v různých nemocnicích, a jsem pořád slabý a brzo unavený. To víte, pětaosmdesát let. 
 
 Srdečně Vás zdravím, 

 

 
 
Společenská kronika 

říjen – prosinec 2010 

 

Naši nejstarší občané oslavili narozeniny: 
Drašnarová Marie 75 let 
Černý Přemysl 85 let 
Šotolová Jana 73 let 
Beková Marie 75 let 
Heřmanová Dagmar 72 let 
Grulich Ladislav 71 let 
Zákravská Anna 71 let 

Heřman František 76 let 
Rufferová Marie 75 let 
Rázlová Ludmila 80 let 
Prax Jiří 71 let 
Beková Jaroslava 73 let 
Chárová Zdenka 70 let 

  
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, dostatek životního elánu a optimismu 

a ještě hodně spokojených a šťastných let v našem městysi. 
 

 

 

Noví občánci:  
 

Šárka Grulichová 
Dominik Dušek 

Viktorie Klimešová 
Tomáš Ježek 

 
Šťastným rodičům blahopřejeme. 
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Zemřeli:  
Bohuslav Bek 

Jiří Klamta 
Josef Škoda 

Marie Štěpánová 
 

Vzpomínáme... 
 

 

 
 

 

 
Maketa hradu Frymburk od Jarmily Haldové 

 

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, Jana Šoto-
lová, 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: 150 výtisků. Číslo vyšlo 20.12.2010 
• Příští číslo vyjde pravděpodobně v březnu 2011, uzávěrka bude 10.3.2011 
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KINO  NOVÝ HRÁDEK                 LEDEN 2011         
Pátek  7.1. 
v 18.30 hod.     BASTARDI 
Filmové drama z drsného prostředí základní školy ve společensky vylou-
čené lokalitě, které ukazuje důsledky selhání systému.Film byl točen v 
blízkých okolních městech, a setkáte se v něm se zajímavým hereckým 
obsazením. 
 
Vstupné 60,- Kč                                                                          dop. přístupnost od 12 let 

 
Sobota 22.1.       
v 18.30 hod.   HARRY POTTER  
 A RELIKVIE SMRTI část 1 
První část sedmého dílu kultovní fantysy ságy, v níž se Harry, Ron a 
Hermiona ocitají na cestě za tajemstvím Voldemortovy nesmrtelnosti – 
viteály. Dlouho s obavami očekávaná válka se zlem začala, vyvolený se 
stává loveným. 
      
Vstupné 60,- Kč                                                                          dop. přístupnost od 10 let 

 
Dovolujeme si upozornit všechny přátele stříbrného plátna, že v únoru se  

promítat nebude. 
                                      
  
Program naleznete také na www.novy-hradek.cz/kino.php 
 
Předprodej vstupenek Jana Ptáčková tel. 773270759 
 
V ceně vstupného na jednotlivá představení je připočítán příplatek 1,- Kč 
dle zákona ČNR č. 241/92 Sb. 
 
Změna programu vyhrazena!  
 
Do kina Vás zve i Náchodský SWING.  


