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Nový Hrádek převzal Zlatou stuhu za prvenství  
Zlatým písmem se zapíše do kroniky obce sobota 20. srpna, jež se nesla ve 

znamení velké slávy. Náměstí městyse bylo dějištěm slavnostního předávání 

cen krajského kola celorepublikové soutěže Vesnice roku 2011, přičemž cel-

kové prvenství v Královéhradeckém kraji patří právě Novému Hrádku.   
  

Na připravená místa zasedla v deset hodin dopoledne početná delegace 
osobností z řad veřejno-politického života, aby následně předala ceny zástup-
cům jednotlivých obcí, jež byly v letošním kole soutěže Vesnice roku úspěšné. 

 

 
Zleva: bývalí starostové Vladimír Říha, Anna Marková, Josef Svatoň, starosta  Zdeněk Drašnar, 

 náměstek ministra MMR Michal Janeba, poslankyně PČR Zdeňka Horníková, SPOV Petr Kulíšek,  
hejtman královéhradeckého kraje Lubomír Franc 

 
Nejvyššího ocenění – Zlaté stuhy – se dostalo městysu Nový Hrádek. Ten 

obstál v konkurenci dalších devětatřiceti přihlášených obcí. Porota v jeho pří-
padě ocenila zejména citlivou a účelnou realizaci investičních projektů, napří-
klad rekonstrukci náměstí. „Všichni máme z vítězství velkou radost,“ s nadše-
ním uvedl starosta Zdeněk Drašnar a nezapomněl zdůraznit, že nemalou záslu-
hu na vítězství mají i jeho předchůdci, bývalí starostové. 

Úspěšné byly i další obce z Náchodska. Kromě Nového Hrádku získaly oce-
nění i další obce náchodského regionu – Česká Čermná, Žďár nad Metují, Na-
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hořany, Hejtmánkovice a Bezděkov nad Metují. Nedaleká Česká Čermná obdr-
žela Cenu hejtmana za vedení kroniky. Zástupci Žďáru nad Metují převzali Ze-
lenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. Nahořany získaly rovněž Cenu 
hejtmana, a to za rozvoj místních částí obce. Diplom za hospodaření s obecní-
mi lesy obdržela obec Hejtmánkovice. Poslední oceněná obec z Náchodska – 
Bezděkov nad Metují – převzala ocenění s názvem Zlatá cihla v Programu ob-
novy venkova – Ocenění realizovaných stavebních děl na venkově. 

 Předávání ocenění se neslo v příjemném a veselém duchu. Protkáno bylo 
celou řadou vystoupení místních dětí, které jak hosty, tak místní obyvatele 
potěšily svým hudebním projevem. 

 Vedení Nového Hrádku se na slavnostní den řádně připravilo. Bohatý kul-
turní program, který pamatoval na děti i dospěláky, byl důkazem toho, že or-
ganizátoři neponechali nic náhodě. Ke vstupu a prohlídce zvaly některé objek-
ty, jako například hasičská zbrojnice, či sokolovna, kde byly připraveny výstavy 
dokumentující činnost a úspěchy těchto spolků. Pro nejmenší návštěvníky 
slavnosti přichystala trutnovská agentura Vosa jede nespočet zábavných her a 
soutěží o ceny. Otevřeno měl i nedaleký hrad Frymburk, v jehož areálu postavi-
li lidoví řemeslníci stánky a předváděli zde svůj um. Návštěvníci tak mohli obdi-
vovat práce kováře, výrobců hliněných nádob, šperků, staročeských oplatek a 
mnohých dalších. Překvapením byla sehraná bitva v lesíku u hradu. Hosty vozi-
lo po městysu koňské dvojspřeží. 

Věra Sýkorová  
http://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/novy-hradek-prevzal-zlatou-stuhu-za-20110822.html 

(redakčně kráceno) 
 
 

V rámci slavnostního vyhlášení krajského kola soutěže Vesnice roku 2011 
v Programu obnovy venkova měl pan starosta Zdeněk Drašnar připraven slav-
nostní projev, který vzhledem k spontánnímu průběhu nakonec nezazněl. Ale vy, 
čtenáři Frymburských ozvěn, si jej zde můžete přečíst. 
 
Vážení občané, milí hosté, 
 před malou chvílí získal Nový Hrádek titul „Vesnice Královéhradeckého kraje roku 
2011“. Všichni to vnímáme jako velký úspěch a ocenění naší společné snahy o to, aby 
byl náš Nový Hrádek opět nový.  
 Do soutěže Vesnice roku, která má již 17tiletou tradici, jsme se poprvé přihlásili 
v roce 2006. Tomuto rozhodnutí předcházela diskuse, ve které na pomyslné misky vah 
byla postupně přidávána všechna „pro“ a „proti“. Z důvodu neradostného vzhledu ně-
kterých částí obce, kterým v tu dobu vévodil střed náměstí připomínající velký cedník, 
jsme si říkali, že by to byla velká troufalost se do takové prestižní soutěže přihlásit. Na 
druhou stranu jsme si byli vědomi, že naše obec i přes nějaké ty vady na kráse má být 
na co hrdá. Nakonec padlo rozhodnutí Nový Hrádek do soutěže přihlásit. Moc veliké 
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naděje na úspěch si nikdo z nás nedával. O to větším překvapením bylo, když jednoho 
krásného dne (byla mlha a lilo jako z konve) zazvonil telefon a předseda hodnotící 
komise nám oznámil, že jsme v krajském kole soutěže Vesnice roku 2006 získali Mod-
rou stuhu za společenský život. 

Potěšeni a posíleni tímto úspěchem jsme se připravovali na ročník příští. Společně 
jsme přemýšleli, čím překvapit komisi a jak nejlépe reprezentovat naši obec. Bohužel 
jsme se v roce 2007 této soutěže zúčastnit nemohli. Důvodem byla skutečnost, že jsme 
se přihlásili k odkazu našich předků a navrátili se k historickému označení městys. Po 
bouřlivé diskusi nakonec zvítězil zdravý rozum a v roce 2008 jsme byli zpátky 
v soutěži a získali diplom komise za osvětu v odpadovém hospodářství. 

V této souvislosti bych chtěl odpovědět na otázku, která je mi často kladena: „ Proč 
se jako městys účastníme soutěže Vesnice roku?“ Odpověď je jednoduchá. Jak jsem již 
uvedl, pro návrat k tomuto označení nás vedla úcta k historii a k našim předkům, kteří 
byli stejně tak, jako my na náš Nový Hrádek hrdi a měli jej rádi. Členové komise mi 
jistě potvrdí, že se nehodnotí označení obce, ale to co se v ní děje a jak občané dokážou 
držet při sobě, jak jsou zapálení a nadšení do místního dění. Je hezké, že obce venkov-
ského charakteru mají možnost účastnit se této prestižní soutěže, ve které se mohou 
pochlubit svými úspěchy. Osobně jsem přesvědčen, že vůbec nezáleží na tom, zda se 
nazývají vesnicí, městysem či městem. 

U nás na Novém Hrádku doslova a do písmene platí, že soutěž Vesnice roku 
v Programu obnovy venkova povzbuzuje obyvatele k aktivní účasti na rozvoji svého 
domova. Tato skutečnost měla zásadní vliv na to, že v roce 2009 jsme se přihlásili do 
dalšího ročníku, kterého se v Královéhradeckém kraji zúčastnilo rekordních 50 obcí. 
V této obrovské konkurenci se nám podařilo získat Bílou stuhu za činnost mládeže. Rok 
2010 již tolik úspěšný pro nás nebyl. Rozkopané a blátivé centrum obce, které v tu 
dobu procházelo nákladnou rekonstrukcí, nebylo ničím, co by mohlo hodnotitelskou 
komisi nadchnout.  

Dá se říci, že v loňském roce jsme tak zvaně nabrali dech a letos úspěšně došli 
k vytouženému cíli – titulu Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011. Důvody toho-
to našeho historického úspěchu můžete vidět při prohlídce naší obce. Já osobně největší 
zásluhu spatřuji v tom, že u nás na Novém Hrádku držíme všichni při sobě a dokážeme 
najít společnou cestu vpřed. 

Je mi ctí a jsem hrdý na to, že mohu novohrádovským občanům dělat starostu. Vě-
řím tomu, že jsme neřekli poslední slovo a společnými silami toho ještě hodně dokáže-
me. Nejbližší výzvou je celostátní kolo soutěže Vesnice roku 2011, ve kterém se bude-
me snažit, co nejlépe reprezentovat náš kraj.  

Závěrem oceněným obcím blahopřeji k jejich úspěchům a do dalších ročníků soutě-
že přeji hodně štěstí.  

Věřím tomu, že dnešní den nebude jen společenskou akcí, ale stane se spíše setká-
ním známých, přátel a lidí, kteří zde najdou dobrou náladu a budou domů odcházet 
spokojeni a s veselejším pohledem na svět.  

Tak ať se Vám u nás na Novém Hrádku líbí a prožijete zde příjemný zbytek dne. 
Děkuji za pozornost. 

Bc. Zdeněk Drašnar 
starosta 
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Celostátní kolo sout ěže Vesnice roku 
 

V sobotu 3. zá ří 2011 o půl osmé ráno zavítala na Nový Hrádek t řinácti-
členná hodnotící komise, která posuzovala jednotlivé  vítěze krajských kol 
sout ěže Vesnice roku a rozhodovala o tom, která obec se stane Vesnicí 
roku České republiky pro rok 2011.  

 
 
Starosta našeho městyse pan Zdeněk Drašnar vymyslel takový program, 

aby hodnotící komisi zaujal a zvýšil tak naše šance na dobré umístění.  
U Kadenu čekala na autobus, kterým komise po vlastech českých i morav-

ských cestovala, celní kontrola - přijeli totiž na hranice pohádkové Kačenčiny 
říše. Každý člen komise obdržel vandrovní knížky Kačenčina království a poté 
už nic nebránilo, abychom mohli prezentovat naši obec. Ve škole komise 
ochutnala vynikající novohrádouské svatební koláčky (byla totiž vyhlášena také 
koláčová cena, které jsme se chtěli zúčastnit) a pak se formou krátké prezenta-
ce seznámila s úspěchy městyse dosažených v posledních letech - především 
s rekonstrukcí školy a náměstí.  

Ze školy se šlo na úřad městyse, kde jsme se pochlubili precizně vedenými 
kronikami našimi kronikářkami paní Markovou a paní Ježkovou. Na celou ná-
vštěvu byly pouze čtyři hodiny, takže pan starosta rozvrhnul program doslova 
na vteřiny, abychom toho stačili ukázat co nejvíc. Proto se nikde nebylo možné 
dlouho zdržovat a z úřadu městyse se komise i s doprovodem tvořeným čtrnácti 
hrádováky rychle přesunula do kina, protože která obec naší velikosti se může 
pochlubit vlastním kinem? Poté se členové komise, doplnění pány Drašnarem a 
Říhou, usadili na konibusu pana Štěpána a ten je odvezl do sokolovny. Zde 
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starosta Sokola pan Ing. Holý prezentoval činnost této organizace, Adam Petr s 
Nikolou Sieglovou předvedli několik tanců, komisaři si prohlédli připravené ná-
stěnky a honem zpátky na konibus a rychle do hasičárny. Hasiči se pochlubili 
nejen svou novou stříkačkou, ale především dalšími činnostmi, kterými se při-
pravují na ostré zásahy a také výchovou nového hasičského potěru. A opět 
konibus a tentokrát před kostel, kde již byl připravený chrámový sbor, který 
členům komise předvedl, že zpívat na téměř profesionální úrovni se dá i na 
malém městečku. Komise kroutila nevěřícně hlavami také nad nádhernou kvě-
tinovou výzdobou kostela a také nad tím, kolik je na Novém Hrádku krásně 
rozkvetlých zahrádek a předzahrádek.  

 
 
Další zastávkou byl hrad Frymburk, kde komisaře pozdravili roztomilí Frym-

bulínci ze školky a zříceninou hradu je provedli majitelé hradu manželé Kahou-
novi. S konibusem se komisaři rozloučili před budovou školky, kde si prohlédli 
knihovnu, školní jídelnu a školku, včetně zahrady. Konec putování po Novém 
Hrádku byl v salonku restaurace Na Kovárně, kde bylo pro členy komise připra-
veno malé občerstvení, které z největší části dodal náš zemědělský partner 
firma ZePo Bohuslavice. Předseda této firmy pan Lukášek vhodně prezentoval 
svoje výrobky a pak ještě zbyl čas na poslední dotazy. Celé setkání proběhlo 
ve velmi příjemné a přátelské atmosféře a všichni komisaři se nakonec shodli, 
že Nový Hrádek na ně zanechal velmi dobrý dojem. Také hrádováci, kteří ko-
misi po Hrádku doprovázeli, byli všichni přesvědčeni, že víc už se pro prezen-
taci našeho městečka udělat nedalo. S nadějí jsme proto hleděli vstříc vyhláše-
ní výsledků celostátního kola soutěže Vesnice roku, které proběhlo 10. září 
v Luhačovicích. 
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Vzhledem k dovolené pana starosty Drašnara oficiálně zastupovali naši 
obec pan místostarosta Říha spolu se zastupitelem panem Bachurou. Protože 
však organizátoři toužili po tom, aby při vyhlašování byl z každé obce přítomen i 
její starosta, přerušil pan Drašnar dovolenou a vyhlašování výsledků se osobně 
zúčastnil. Kromě oficiálních hostů se na to, jak dopadneme, přijelo podívat i 
dalších 42 hrádováků. Vyzbrojeni velkým transparentem s nápisem NOVÝ 
HRÁDEK jsme napjatě očekávali, zda se nám podaří obsadit některou 
z prvních třech příček. Svůj fan klub 
mělo v Luhačovicích více obcí, ale ten 
náš byl zdaleka nejaktivnější a velmi 
dobře Nový Hrádek reprezentoval. Při 
vyhlašování výsledků se nám napětím 
na chvíli snad zastavilo i srdce. Bohu-
žel, jméno našeho městyse mezi vítězi 
nezaznělo. Zklamání bylo v první chvíli 
veliké, ale nedalo se nic dělat. Tři obce 
byly prostě lepší, než my. Brzy jsme se 
však na všechno podívali z trochu jiné-
ho úhlu – vždyť jen tři obce v celé republice jsou lepší, než Nový Hrádek. Není 

to úžasné? A tak nám postupně docházelo, co 
všechno Nový Hrádek v této soutěži dokázal, 
jak skvělá propagace to pro nás je. A navíc 
jsme si uvědomili, že když o něco jde, dokáže-
me se semknout a udělat, co je v našich silách, 
pro dobré jméno našeho městyse. V ne-
poslední řadě jsme se díky této soutěži také 
mnohem více dozvěděli o sobě navzájem. A to 
není zrovna málo. 

Ing. Pavel Sobotka 
 
 

Krátce...       ���� 
 
• 8. června dopoledne se konal v kině za velké účasti veřejnosti tradiční koncert Děti 

dětem. Vystoupil pěvecký soubor Jitro z Hradce Králové, soubor Hrádováček 
z místní základní školy a doplnil je soubor Viktorka z České Skalice. 

• 9. června byly otevřeny dveře Okresního archivu v Náchodě. Pěknou výstavou 
pamětních knih a kronik se potěšily obě místní kronikářky. 

• 11. června předneslo Polyfonní sdružení z Nového Města nad Metují v kostele Sv. 
Petra a Pavla Koncert duchovní hudby. Posluchači vyslechli vynikající provedení 
skladeb Antonína Dvořáka a Petra Ebena. Působivé byly zejména sólové soprány a 
tenory. 
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• 16. června proběhla stávka odborářů v dopravě na protest proti plánovaným re-
formám. Poprvé v historii stálo i pražské metro a nevyjelo 7000 vlaků.  Kolaps 
v dopravě nebyl, z Prahy se stala na tu dobu cyklistická metropole. Některá česká 
města protestovala pouze symbolicky. 

• Z 15. na 16. června bylo unikátní stominutové zatmění Měsíce. 
• 21. června procházela naším městysem hodnotící komise soutěže Vesnice roku. 24. 
června obdržel úřad městyse sdělení, že byl Městys Nový Hrádek vybrán za Vesnici 
roku 2011 v Královéhradeckém kraji a obdrží zlatou stuhu. Obstál v konkurenci 39 
obcí. Porota ocenila především citlivou a účelnou realizaci investičních projektů, 
např. rekonstrukci náměstí. 

• 28. června se v místním kině konala tradiční a oblíbená školní akademie. Děti 
všech věkových skupin předvedly veselé scénky, tanečky i sborový zpěv. 

• 30. června skončilo v naší oblasti analogové vysílání televizního signálu a televi-
ze začala vysílat pouze digitálně. 

• 2. července se konalo na hasičském cvičišti posvěcení a předvedení cisternové 
stříkačky T 815 za účasti P. Jana Czarny, starosty městyse, starosty hasičského 
sboru i široké veřejnosti. 

 
• 2. července překvapivě vyhrála mladá tenistka Petra Kvitová z Fulneku Wimble-

don. 

• 3. července se pro deštivé a studené počasí novohrádecká pouť nevydařila. Pršelo 
celý den a atrakce nemohly fungovat.   

• 7. července zemřel ve věku 81 let houslový virtuos a pravnuk skladatele Antonína 
Dvořáka Josef Suk. 
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• 7. července se nepodařilo odhalit tajemství opravovaného Mariánského pilíře. 
Relikvie, uložené podle farních dokumentů do pilíře při jeho stavbě v roce 1747, se 
zatím nenašly. Do dutiny pilíře se proto po dokončení oprav 20. července vložil 
„Pamětní list“ . 

• 8. července ve věku 77 let zemřela oblíbená televizní hlasatelka Milena Vostřáko-
vá. 

• 8. července v Americe odstartoval poslední raketoplán Atlantis a tím skončila éra 
raketoplánů.  

• 22. července dorazily povodně i do východních Čech. Stoupla hladina Dědiny 
v okolí Dobrušky a Zlatého potoka na Cháborách. Hasiči museli přestěhovat děti 
z tábora v Mělčanech a u Sedloňova se propadla silnice. 

• 22. července se odehrál v Oslu a nedalekém ostrově neuvěřitelný masakr. 32 letý 
Nor Anders Behring Breivik na protest proti imigrantům při něm připravil o život 
desítky většinou mladých lidí.   

• V červenci se noví majitelé hradu Frymburk manželé Miloslav a Miroslava Ka-
hounovi s 13 letým synem - mladým kastelánem - Miloslavem přistěhovali do 
podhradí Frymburku.  12. srpna se poprvé na nádvoří hradu Frymburk konala 
svatba. 

•  20. srpna zažil Městys Nový Hrádek zcela mimořádný den. Na novém náměstí 
proběhlo slavnostní vyhlášení obcí oceněných v roce 2011 v soutěži Vesnice roku 
Královéhradeckého kraje 2011. Pro náš městys přijal starosta Bc. Zdeněk Drašnar 
ocenění nejvyšší - Zlatou stuhu - pro  krajského vítěze. Potěšitelná byla vynikající 
organizace, zájem a solidarita místních občanů i hostů. 

• 27. srpna nečekaně zasáhl východní pobřeží Ameriky ničivý hurikán Irene . Ohro-
zil i města New York a Washington. 

• 27. srpna uspořádala místní TJ Sokol v pořadí čtvrtý Výlet do Krkonoš. 29 účastní-
ků putovalo ze Spáleného mlýna přes Pěnkavčí vrch a Růžovou horu na Sněžku a 
přes Pomezní boudy zpět. Délku a obtížnost trasy si mohl každý zvolit podle svých 
možností.  

• 3. září procházela naším městysem celostátní hodnotitelská komise soutěže Ves-
nice roku 2011. Po dobu 4 hodin za doprovodu místních představitelů se zábavným 
a netradičním způsobem seznamovala se životem Nového Hrádku v současnosti i 
v minulosti. Komisi čeká nelehký úkol vybrat z 13 krajských vítězných obcí 
v České republice tu nejlepší.  

• 3. září proběhl na cvičišti požárního sboru 7. ročník soutěže hasičských družstev 
v požárním útoku nazvaný O pohár starosty městyse.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ernst Hemingway: Veselost je druhem odvahy. 

Anna Marková 
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Co bychom měli vědět o probioticích? 
Pojmy probiotika a zdraví prospěšné bakterie se na nás v poslední 

době hrnou ze všech stran. Ale, ruku na srdce, opravdu si každý z nás 
dokáže představit, jak ony probiotické bakterie ve skutečnosti vypa-
dají a jak na náš organismus působí? A jsou opravdu tak prospěšné, 
jak se nám výrobci snaží naznačit, nebo je to jen reklamní trik? 

 
Na tyto otázky a spoustu dalších se pokusili 

odpovědět vědci z Mikrobiologického ústavu Aka-
demi věd v Novém Hrádku dětem 4. a 5. třídy 
Základní školy v České Čermné. V rámci I. Dne 
otevřených dveří místní laboratoře konaného 23. 
6. 2011 byla pro děti připravena přednáška na 
téma Probiotika a jejich vliv na zdraví člověka 
s praktickou ukázkou buněk imunitního systému a 

bakterií, které je možné najít v běžných jogurtech.  Účastníci si mohli „potěž-
kat“ váhu bakterií ve střevě dospělého člověka, 
„změřit“ plochu lidského střeva a porovnat rozdíl 
mezi velikostí bakteriální buňky a buňkami imunit-
ního systému člověka. Při přednášce zazněly důle-
žité informace o střevní mikroflóře a probiotických 
bakteriích, kde tyto „hodné“ bakterie nalezneme, 
jak působí na náš organismus a jak složení střevní 
mikroflóry přispívá ke zdraví jedince.  

Po přednášce a testu nově nabytých vědomostí ná-
sledoval praktický test a to doslova na vlastní kůži. Kaž-
dý účastník otiskl svůj palec do bakteriální živné půdy a 
po dvoudenní kultivaci v termostatu dostala paní učitelka 
vyfocené výsledky. Podle počtu narostlých bakteriálních 
kolonií se mohli účastníci přesvědčit, jak „čisté“ ruce 
zrovna měli.  

Den otevřených dveří byl 
pořádán v rámci grantu 
Probiotika: společný vý-
zkum, vzdělávání a osvěta 

reg. č. CZ.3.22/2.1.00/09.01574, který je spolufi-
nancován Evropskou unií z Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská 
republika 2007-2013. V rámci projektu se v tomto roce už uskutečnily přednáš-
ky v Novém Hrádku, v Novém Městě nad Metují, v Náchodě a v Podbřezí. Aktu-
ality o projektu i místa pořádaných přednášek jsou k dispozici na 
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www.gnotobio-probiotika.cz. A protože projekt ještě zdaleka nekončí, těšíme se 
na setkání při našich dalších aktivitách.     

Dagmar Šrůtková a Martin Schwarzer 

 
 
A jaké byly dojmy dětí? 
 

Mě nejvíc zaujalo zkoumání bakterií pod mikroskopem. Chtěla bych ještě vidět zvěř 

v inkubátorech. Pracovníci se nám velmi věnovali a byli hodní, že nám odpovídali na všech-

ny naše divné otázky. Pavla S. 

Nejvíc mě zaujalo zkoumání krve. Ale rád bych viděl pitvu. Jako vědec bych pracovat 

nechtěl, bylo by to těžké. Jakub Š.    

Mě v ústavu nejvíce zaujala zvířata v inkubátoru, že jsme dostali svačinu a že paní, 

která měla výklad, že si to pamatovala. Chtěla bych ještě vidět bakterie i s očima a 

inkubátor zevnitř. Nechtěla bych tam bydlet, protože to tam smrdí dezinfekcí. Adéla.    

Mě nejvíc zaujal film. Chtěla bych ještě vidět prasátka. Ještě mě zaujala práce věd-

ců. Marcela. 
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Kdo ví, jak třídit odpad, má šanci vy-

hrát soutěž o zajímavé ceny 
 

Tašky na notebook a flash disky, termohrnky, hou-
pací sítě, meteostanice s venkovním senzorem – to jsou některé z cen, 
které čekají na výherce soutěže o třídění odpadu. K získání cen si stačí 
zapnout Český rozhlas Hradec Králové a odpovědět správně na otázku, 
která se bude týkat právě správného nakládání s odpadem. Soutěž pro-
bíhá v rámci krajského projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“, 
který podporuje společnost EKO-KOM, a.s. která v České republice zašti-
ťuje systém zpětného odběru a využití odpadových obalů.  
 
Šanci na vítězství v soutěži má každý, kdo odpad alespoň příležitostně 
třídí, a něco málo tak o této problematice ví. Soutěž se bude na vlnách 
Českého rozhlasu Hradec Králové konat pokaždé mezi osmou a devátou 
hodinou ráno v týdnech od 26. září do 2. října, od 24. října do 30. října, 
od 21. listopadu do 27. listopadu a od 12. prosince do 18. prosince. Sou-
těžící bude mít vždy na výběr ze tří možných odpovědí. Když neuhodne, 
bude mít šanci na výhru další volající. 
 
O tom, jak třídit odpad, může pomoci lidem web www.jaktridit.cz. Více 
informací k projektu společnosti EKO-KOM, a.s. který je realizován ve 
spolupráci s Královéhradeckým krajem, je možné najít na internetových 
stránkách www.cistykraj.cz.  
  
Kontakt: 
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s 
Tel.: 721 562 554, Eml.: pesek@ekokom.cz 
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provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů 
 

 
 
 

 
Vybírané nebezpe čné odpady:  
� oleje anebo tuky 
� barvy, lepidla, pryskyřice 
� rozpouštědla 
� kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie 
� detergenty, odmašťovací prostředky 
� staré léky 
� pesticidy  
� akumulátory (i plné) 
 
Další odpady, které od Vás odebereme:  
� pneumatiky (osobní) 
� monočlánky 
� elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, atd. 
� ledničky, mrazničky 
� televizory 
� zářivky, výbojky               
  
Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, monočlán-
ky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný odběr. Proto je 
nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.  

 
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME! 

ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU!  
VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU!  

ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA 
MÍSTĚ! 

 

 

 

�: 494 629 050    fax:494 629 070  

Dne:  22. října 2011 ČAS:9,10 – 9,35 hodin 

Stanoviště: NOVÝ HRÁDEK                    před obecním úřadem 

Přineste nám svůj odpad ! 
Chraňte naše životní prostředí ! 
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Jaký byl výlet do Krkonoš 2011? 
V týdnu před uskutečněním výletu předchá-

zely velice horké dny a na víkend předpověď 
zněla „ přechod studené fronty“. Že by se nám 
počasí chystalo právě jako loni a museli bychom 
zase odříci autobus a zklamat výletníky?  

 
Doufali jsme, že podmínky pro náš pochod 

v Krkonoších budou alespoň trochu únosné. Snad 
proto se tento rok nepřihlásil dostatečný počet výlet-
níků. Objednali jsme tedy přepravu autobusem jen 
pro 33 osob. 

Ráno v 7 hodin při odjezdu svítilo sluníčko.  Au-
tobus nás dovezl do Dolní Malé Úpy na parkoviště u 
Spáleného mlýna. Začátek trasy vedl na Růžovou 
horu po cestě proti Jelenímu dolu. Otevřel se nám 
nádherný pro nás neznámý pohled na Sněžku. Nikde 
ani mráček. Část skupiny se rozhodla pro výstup 
obráceným směrem přes Pomezní boudy, zbytek účastníků odjel do Pece k lanovce, aby si 
ulehčil výstup.  Cestou na Růžovou horu jsme několikrát zastavovali, rozhlíželi se, popadali 
dech a utírali pot. Mnozí z nás používají hůlky, které hodně pomáhají udržovat rytmus a 
oporu v chůzi. Zamávali jsme na horní stanici lanové dráhy na Růžové hoře, vyfotili si ji, 
protože v blízké době dojde k rekonstrukci lanovky až na Sněžku. Ti chtiví se doškrábali až 
na vrchol Sněžky, ostatní prošli traverzem pod Sněžkou k Janově boudě a všichni pak 
sestoupili již v mírné mlze k odpočinku a občerstvení v Pomezní boudě. Ti dostatečně 
neunavení se ještě prošli údolím Malé Úpy kolem kostela, různých chat a chalup 
k autobusu u Spáleného mlýna. Sešli jsme se tam všichni téměř ve stejnou dobu. Při nastu-
pování do autobusu se déšť ohlašoval prvními kapkami, ale to nám už nevadilo.  

Všichni si chválili, jak nám to počasí vlastně přálo. Užili jsme si nádherného horského 
prostředí s výhledy na Sněžku, Obří důl a skály. Prošli se po asfaltových cestách, kameni-
tých pěšinách i mezi klečemi. Užili si sluníčka, trochy větru a inhalovali horskou mlhu jak 
z Krkonošských pohádek. Došlo i na setkání a poklábosení s lidmi, kteří mají rádi naše 
nedaleké hory a lidskou společnost. 

Pojedeme zase příští rok? 
Lidmila Martinková 

 

 
 
Obrazový kalendáObrazový kalendáObrazový kalendáObrazový kalendář    farnosti Nový Hrádek 2012farnosti Nový Hrádek 2012farnosti Nový Hrádek 2012farnosti Nový Hrádek 2012    
si můžete vyzvednout v kostele či u pana faráře. 
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Rekonstrukce sokolovny 
   

Jak jistě všichni víte, sokolovna se nachází v mezidobí mezi jednotlivými etapami 
rekonstrukce. Je hotová etapa první, jejímž výsledkem jsou nové WC, únikový východ 
a čistička odpadních vod. V současné době (září 2011), je čerstvě podána žádost o dota-
ci na Ministerstvo životního prostředí na zateplení objektu včetně výměny oken a dveří 
a vytápění tepelným čerpadlem při nákladech cca 8 mil. Kč. Jedná se o druhou etapu. 

 V říjnu budeme opakovaně podávat žádost na třetí etapu, jejímž předmětem jsou 
rozvody topení a přebudování prostor mimo hlavní sál, zejména razantní úpravy v pro-
storu jeviště s náklady 3 mil. Kč. Součástí třetí etapy je aktuálně zpracovávaná žádost 
na MaS Pohoda venkova na opravu schodiště a umožnění bezbariérového přístupu do 
objektu s projektovanými náklady 500 tisíc Kč. 

  
Věříme, že dřív nebo později budou naše žádosti o dotace realizovány a my všichni 

se dočkáme sokolovny ve všech aspektech připravené na provoz v naší moderní době. 
  

Za T. J. Sokol Nový Hrádek 
starosta Jeronym Holý ml. 

 
 
 

Dobrý člověk ještě žije… 
 Bolestné zaúpění mé manželky, která vkleče plela své milované za-
hradní jahody, mě přimělo rychle zjistit, co se jí stalo. Stála na jedné noze, opí-
rala se o zábradlí u cestičky a její tvář prozrazovala velikou bolest v koleni 
druhé nohy. Nezbylo mi nic jiného než jí pomoci „odskákat“ na zdravé noze do 
chaloupky. Tam jsme zhmožděné koleno začali chladit studenými obklady a 
zároveň jsme přemýšleli, co dál. Blížil se večer, začala bouřka s deštěm a ne-
chtěli jsme v tom nečase volat lékařskou pohotovost. Prožili jsme bezesnou 
noc, protože silná bolest neustávala. Ráno jsem proto zajel pro lékaře, který 
ochotně, ještě před ordinační dobou, manželce koleno prohlédl a doporučil 
lékařskou prohlídku a roentgen v nemocnici. 
 A jsme u jádra problému. Jak dostat manželku do auta z naší chaloup-
ky, od níž vede jen úzká, strmá a travnatá cestička a k tomu za deště a 
v chladném větru? Chaloupky kolem nás byly tentokrát všechny prázdné, neby-
lo jediné ruky, která by s přesunem manželky pomohla. 
 Rozhodl pan doktor: „ Do auta vás odnesu na zádech“. Klekl si na ko-
lena, manželka ho jako „ Káča z pohádky“ objala kolem krku, a pomalu vstal. 
S nelehkým břemenem krok za krokem stoupal po schodech kolem chaloupky a 
dále po vlhké a kluzké cestičce do strmého kopce k parkovišti. Odtud jsem 
potom ženu odvezl do fakultní nemocnice v Hradci Králové. 
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 A proč o této události tak podrobně píšu? Ten dobrý člověk je pan 
MUDr. Josef Soukup, náš „hrádecký“ pan doktor, kterému touto cestou ze srd-
ce děkujeme a jeho nevšední pomoci si vážíme. 
 

Jarmila a Jan Bláhovi, Mikulášův Kopec 191 
 
 

Společenská kronika 
červenec - září 2011 

 

Naši nejstarší občané oslavili narozeniny: 

 
Jirman František 80 let 
Frimlová Olga 72 let 
Hartmanová Marie 75 let 
Remeš Josef 74 let 
Cejnar Antonín 72 let 
Pružinová Jaroslava 85 let 
Hánl Josef 79 let 
Augustová Anna 88 let 
Marková Božena 77 let 
Trávníček Miroslav 82 let 

Černá Olga 82 let 
Kozlová Marta 79 let 
Hartman Antonín 79 let 
Drašnarová Marie 83 let 
Šotolová Marie 71 let 
Přibyl Jiří 74 let 
Štěpán Jaroslav 71 let 
Menclová Marie 81 let 
Kopecký Mojmír 85 let 

  
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, dostatek životního elánu a optimismu 

a ještě hodně spokojených a šťastných let v našem městysi. 
 

 

 

Nový občánek:  
 

Lenka Tölgová 
 
Šťastným rodičům blahopřejeme. 
 

Zemřeli:  
Marie Říhová 

Zdeněk Drašnar 
 

Vzpomínáme... 
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Jednota čs. Orla v Novém Hrádku 
Na stránkách Frymburských ozvěn bylo již napsáno mnoho 
zajímavého o historii Nového Hrádku. A přece mi tu stále 
ještě něco chybí. Dovolila bych si tedy otevřít jednu zapo-
menutou kapitolu. 
 

Z dnešní mladé generace a z těch, co se na Hrádek přistěhova-
li, málokdo ví, že zde také existovala a působila „Jednota čs. Or-
la." Hrádovští Orlové cvičili na okrskových a župních sletech a 
rovněž na zemských sletech v Praze a Brně. Tím však jejich čin-
nost nekončila. Snažili se obohatit i kulturní a společenský život. 
Nacvičili a sehráli mnoho divadelních her. Představení se odehrá-
vala v hostinci u Andršů na Rzech, někdy též u Přibylů „Vendů," 
nedávno Detecha, pak Kovap. Za příznivého počasí hráli také na 
farské zahradě. Zde nyní stojí bytovka ČSAV. Všichni členové čs. 
Orla pracovali obětavě a nezištně nejen pro zdraví těla, ale i du-
cha jak svého, tak i ostatních spoluobčanů. Jejich činnost byla 
ukončena okupací naší vlasti německými fašisty a po druhé svě-
tové válce nebyla již na Novém Hrádku obnovena. 

 
Jednota čs. Orla zde sice zanikla, ale vzniklo společenství no-

vé, a sice Junák. Tuto organizaci založil tehdy zde působící farář 
P. Karel Filip. Zde jsme jako děti mohli prožít krásné chvíle na 
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výletech a tábořeních. Skautské myšlenky jsou ušlechtilé a vzne-
šené. Zdůrazňují lásku k vlasti a přírodě, ohleduplnost a pocho-
pení jednoho vůči druhému. Být dobří a všímaví ke všemu kolem 
sebe a k sobě navzájem. Kdo zná slova skautského slibu, stál 
někdy u táborového ohně a zpíval skautskou večerku, nikdy ne-
zapomene a pochopí. Tato idylka však dlouho netrvala. Byla 
ukončena nástupem komunistické moci a diktátu. Myslím, že 
zde žije ještě několik pamětníků, kteří znají vyprávění o činnosti 
čs. Orla. Rovněž já o jejich činnosti vím pouze z vyprávění rodičů 
a známých. Junáka však už někteří moji vrstevníci zažili a mají 
hezké vzpomínky jako já. Domnívám se, že tyto dvě organizace 
přinesly ve své době do zdejšího života určité hodnoty a tudíž by 
neměly být zapomenuty, neboť i toto je beze sporu historie Nové-
ho Hrádku. 

Nový Hrádek, Doly, 2011 
Řeháková Anna 

 
 
 
 

Nejlepší trubičky na světě 
pekla paní Marie Říhová, která byla ráda, když jsem jí říkala 

Mařenko. To by těch trubiček bylo, které za svůj život napekla! Na tisí-
ce. Dělala to moc ráda, dělala to pro lidi, bez kterých si vůbec nedokáza-
la svůj život představit. Byla vždy ke každému vlídná, ochotná a plná 
porozumění. Život ji nešetřil, ale tíhu osudu ustála s nadhledem dámy. 
Hovořit se s ní dalo o všem. Milovala knížky, a těch, co přečetla, byly 
možná také tisíce jako trubiček, které upekla. Poslední pekla ještě 
v měsíci dubnu, kdy na Jiřího oslavila své 90. narozeniny. Byly opravdu 
poslední, protože na sv. Antonína, 13. června 2011, se s námi navždy 
rozloučila. 

 
Mařenko, děkujeme Ti za ty výborné nezapomenutelné trubičky i 

za všechen čas, který jsme mohli příjemně strávit v Tvé přítomnosti. 
 
Vždy budu já i všichni ti, co Tě znali, s úctou vzpomínat. 

 

Anna Marková 
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Na vědomí a paměť 
našim potomkům 

 
U příležitosti významné 
opravy Mariánského pilíře se 
vedení městyse rozhodlo ulo-
žit do jeho útrob poselství 
pro budoucí generace.  
 

Listinu s názvem "Na vě-
domí a paměť našim potom-
kům" vyhotovila rukopisně 
kronikářka Anna Marková. Společně s dokumentem, který obsahuje informace 
o současné podobě městyse a jeho úspěších, byly uschovány platné mince v 
hodnotách od 1 do 50 korun. 

 
Listina nesoucí datum 20. července 2011 byla opatřena podpisy zástupců a 

razítky Městyse Nový Hrádek a místní římskokatolické farnosti. 
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 „Kulturní dědictví ctíme, památníky 
opravíme“ 
 
Okolo Mariánského sloupu na 
náměstí zmizelo lešení a ustaly 
práce restaurátorů. Po několik 
týdnů jsme byli svědky jejich 
mravenčí a pečlivé práce. Navra-
celi této památce původní vzhled. 
Všichni jsme s napětím očekávali 
otevření dutého prostoru pilíře, 
ale žádné překvapení na nás ne-
čekalo. Do tohoto dutého prosto-
ru jsme naopak pro budoucí ge-
nerace vložili poselství našich 
dnů.  Rukama restaurátorů pro-
šel i památník obětem ve světo-
vých válkách, který stojí v těsné 
blízkosti Mariánského sloupu. 
Konečně si můžeme přečíst jmé-
na padlých hrdinů. Na akci s názvem „Kulturní dědictví ctíme, 
památníky opravíme“, získal městys finanční dotaci ve výši 
téměř 157 tis. Kč v rámci 5. výzvy programu LEADER 2007 – 
2013, přičemž celkové náklady činí 174 285,- Kč. Financování 
proběhne v rámci Programu rozvoje venkova. Žádost o dotaci by-
la podána prostřednictvím Místní akční skupiny POHODA venko-
va a projektu bylo přiděleno registrační číslo: 
10/011/41200/083/001926. 
Zrestaurované pomníky společně s opravenou kašnou v jejich 
sousedství, podtrhují jedinečnost celého náměstí a lákají 
k zastavení nejen návštěvníky naší obce, ale i občany, kteří nalé-
zají znovu obnovenou krásu dávných časů. 

Městys Nový Hrádek 

 
 
 
 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 
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Řekněte to babičce 
V srpnu bylo na Ministerstvu vnitra zaregistrováno občanské sdružení 
Stříbro s patinou. Jeho posláním je poskytovat společný prostor přízniv-
cům filmů, natočených do roku 1960, a historické kinematografie jako 
takové. Filmy se budou uvádět v našem kině zhruba 6x do roka. 
 
Členové sdružení budou mít zvýhodněné vstupné – pouze 35,-Kč oproti 

ostatním návštěvníkům, kteří zaplatí za lístek padesátikorunu. Dále budou mít 
vliv na výběr promítaných filmů a další výhody. 
 

Nejsem si jistá, zda se vydání Frymburských ozvěn dostane ke svým čtená-
řům před pátkem 23.9.2011, ale pokud ano, zveme tímto všechny na první 
schůzku Stříbra s patinou. Od 18.00 do 18.30 proběhne registrace zájemců o 
členství, od 18.30 do 19.00 ustavující schůze sdružení a konečně od 19.00 pro-
mítání první české filmové komedie Eva tropí hlouposti s Natašou Gollovou a 
Raoulem Schránilem v hlavních rolích. Jak už bylo uvedeno v předchozích 
Frymburkách, tento film byl jako poslední uveden v biografu na sokolovně 
30.3.1941, den před zákazem Sokola nacisty. 
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V případě, že tyto řádky čtete až po první schůzce Stříbra s patinou a o pro-
mítání jste se nedozvěděli včas, nevadí, budou další. Bude-li natolik vlídný 
podzim, aby se nemuselo v kině topit, sejdeme se ještě během října. 

Milovníkům starých filmů doporučuji internetovou adresu Národního filmo-
vého archivu, www.nfa.cz, na které najdou seznam tří set filmů, z nichž si mů-
žeme vybírat.  

Informace o Stříbře s patinou lze najít na www.stribrospatinou.cz. 
 

Těšíme se na shledanou v kině. 
J. Ptáčková   

 
 

 
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 25.9.2011 
• Příští číslo vyjde pravděpodobně v prosinci 2011, uzávěrka bude 10.12.2011 
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KINO NOVÝ HRÁDEK        ŘÍJEN 2011 
  
5.10. 
STŘEDA 
v 19:00 

M U Ž I   V  N A D Ě J I 
Jak to dopadá, když muž uvěří, že nevěra je základem šťastného 
manželství. Komedie J. Vejdělka, autora úspěšného filmu Ženy v 
pokušení, tentokrát zacílená na muže. Výtečné obsazení – J. Ma-
cháček, B. Polívka, S. Stašová, P. Hřebíčková, Éva Vica Kerekés, 
Emma Smetana. 
 

vstupné 60,- dop. přístupnost od 12 let 

  
12.10. 
STŘEDA 
v 18:00 

Š M O U L O V É   3D 
Rodinná komedie, ve které se prolíná animovaný a hraný film, 
přivádí na plátna kin legendární modré hrdiny – Šmouly. Během 
jedné potyčky se zlotřilým Gargamelem se Šmoulové kouzelným 
portálem ocitnou v newyorském Central Parku a musí přes četná 
úskalí našeho světa najít cestu zpátky domů. Film USA s českým 
dabingem. 
 

vstupné 60,- přístupné bez omezení 

 
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  
  


