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Historie vánočních stromečků na náměstí 
Za chviličku budou Vánoce a k nim neodmyslitelně patří vánoční strome-
ček. U nás na Novém Hrádku nám blížící se příchod Ježíška připomíná 
nazdobený stromeček ve středu náměstí.  
 
Ne vždy tomu tak bylo. Jeho předchůdce se nacházel v parku a jak rostl, tak 
mu postupně začaly být jeho světélkové šaty malé a bylo rozhodnuto, že vá-
noční stromeček bude každý rok umisťován mezi pomníky. Hádejte, kolik to tak 
již může být let? Kdo si myslí, že 8, tak má pravdu. Ano, již osm stromečků od 
různých dárců nám pomohlo naladit se do té správné vánoční atmosféry. Po-
kusil jsem se dát dohromady, od koho ty stromečky vlastně byly a dalo mi to 
dost zabrat, při pátrání v paměti mi pomohly fotografie z našich internetových 
stránek a nakonec se zrodil tento seznam. 
 

 

Rozsvěcení 
stromečku Dárce stromečku 

Místo, kde 
vyrostl 

09. 12. 2011 Městys Nový Hrádek ulice Hradní 
02. 12.2012 Městys Nový Hrádek hřbitov 
01. 12. 2013 Marešovi Roubalův kopec 
29. 11. 2014 KADEN Nový Hrádek ulice Rokolská 
28. 11. 2015 Holí ulice U Stadionu 
27. 11. 2016 Hlaváčkovi ulice K Javůrku 
03. 12. 2017 Langrovi ulice Hradní 
02. 12. 2018 Havrdovi ulice Náchodská 

 
Bc. Zdeněk Drašnar 
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Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 

dne 5. - 6. 10. 2018 Nový Hrádek 

Účast voličů v procentech 
  

66,30% 
 Počet oprávněných voličů 

  
629 

 Počet vydaných obálek 
   

417 
Počet odevzdaných obálek 

  
416 

 Počet platných hlasů 
   

4169 
 

Jméno   Za stranu 
Počet 
hlasů 

Pořadí        
dle hlasů 

Pořadí po 
přepočtu 
ve straně   

  Drašnar Zdeněk Bc. 
 

SNK Nový  Hrádek I. 318 1 1 
Holý Jeronym Ing. 

  
SNK Nový Hrádek I. 265 2 2 

Dudášková Lenka Mgr. 
 

SNK Nový Hrádek I. 216 3 3 
Suchánek Václav 

  
SNK Nový Hrádek I. 215 4 4 

Sobotka Pavel Ing. 
  

KDU-ČSL, NK 202 5 1 
Vondřejc Miloš Ing. 

 
KDU-ČSL, NK 198 6 2 

Lokvencová Alena Mgr. 
 

SNK Nový Hrádek II. 160 7 1 
Holinka Milan Ing. 

  
SNK Nový Hrádek II. 152 8 2 

Hrnčířová Lucia MUDr. 
 

KDU-ČSL, NK 150 9 3 
Špreňarová Květoslva 

 
SNK Nový  Hrádek I. 149 10 5 

Světlík Radek Ing.     SNK Nový Hrádek II. 145 11 3 

Říha Jan 
  

SNK Nový  Hrádek I. 144 12 6 
Hlaváček Jiří Ing. 

  
KDU-ČSL, NK 141 13 4 

Holý Radim Ing. 
  

SNK Nový Hrádek I. 140 14 7 
Bachura Pavel Mgr. 

 
SNK Nový Hrádek II. 136 15 4 

Petr Bohumír 
  

SNK Nový  Hrádek I. 125 16 7 
Mareš Vratislav Ing. 

 
SNK Nový Hrádek I. 121 17 8 

Kyselý Martin MDDr. 
 

SNK Nový Hrádek I. 119 18 9 
Mach Jan 

  
SNK Nový Hrádek I. 98 19 10 

Langr Miloš 
  

KDU-ČSL 97 20 5 
Klein Petr 

  
SNK Nový Hrádek II. 95 21 5 

Tymel Leoš Ing. 
  

KDU-ČSL, NK 94 22 6 
Suchánková Martina 

 
SNK Nový Hrádek II. 86 23 6 

Drašnar Stanislav 
  

KDU-ČSL 82 24 7 
Šrůtek Karel 

  
KDU-ČSL, NK 75 25 8 

Čermáková Monika 
 

KDU-ČSL, NK 65 26 9 
Stříbrný Martin 

  
KDU-ČSL, NK 64 27 10 

Kratochvíl Jan 
  

SNK Nový Hrádek II. 62 28 7 
Divoká Hana Ing. 

  
SNK Nový Hrádek II. 60 29 8 

Novotný Jiří 
  

KDU-ČSL, NK 59 30 11 
Voltrová Věra Mgr. 

 
SNK Nový Hrádek II. 56 31 9 

Ježek Pavel Ing. 
  

SNK Nový Hrádek II. 41 32 10 
Možná Hana 

  
SNK Nový Hrádek II. 39 33 11 

 

PROSINEC 2018 FRYMBURSKÉ OZVĚNY 

 

4  

 

 
 
Projev starosty městyse na ustavujícím zase-
dání 1. 11. 2018 

Vážení spoluobčané,  
úvodem mi dovolte poděkovat Vám za projevenou důvěru ve volbách do za-

stupitelstva městyse a při volbě starosty. Velice si této důvěry vážím a zavazuje 
mne, abych se i nadále snažil co nejpoctivěji pracovat pro náš Nový Hrádek. 

Jménem městyse také děkuji bývalým zastupitelům za jejich vykonanou 
práci a také všem, kteří do zastupitelstva městyse v letošních volbách kandido-
vali a nesli tak svoji kůži na trh. Výsledky voleb svědčí o tom, že tyto kandidátky 
byly opravdu kvalitní a občané měli z čeho vybírat. 

Potěšující je, že se do zastupitelstva dostalo 7 členů z minulé samosprávy. 
Tato skutečnost svědčí o tom, že naše společná práce je vnímána pozitivně. 
Nové zastupitelstvo může tak plynule pokračovat na rozpracovaných projektech 
a v souladu se strategickým plánem připravovat projekty nové. Dalším poziti-
vem je, že v současném zastupitelstvu budou pracovat čtyři ženy, což je nejví-
ce od roku 1990.  

Je dobře, že u nás v Novém Hrádku neexistuje stranická rivalita a jednání 
probíhají velice konstruktivně tak, aby výsledek byl přijatelný pro co největší 
počet občanů. Velice důležité je pokračování dobré spolupráce se všemi míst-
ními spolky a sdruženími včetně MŠ a ZŠ. Všechny tyto subjekty mají 
v zastupitelstvu svého zástupce a tím je zajištěna vzájemná informovanost a 
kontinuita. 
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Nedávné oslavy výročí 100 let republiky, které u nás proběhly, potvrdily, že 
občané společně s vedením městyse se snaží nejen zvelebovat svůj domov, 
ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v Novém 
Hrádku.  Za tuto skutečnost všem moc a moc děkuji a udělám vše proto, aby 
tomu tak bylo i nadále. 

Mnoho vytyčených cílů se podařilo uskutečnit, některé akce jsou rozpraco-
vány a některé teprve čekají na svoji realizaci. Něco se povedlo, něco ne, ale 
takový je život. Jako všude. Jako u každého. Stále je co zlepšovat a jsme 
vděčni za každý podnět, který přispěje k rozvoji našeho městyse. 

Všem novým zastupitelům bych chtěl popřát do tohoto volebního období 
pevné nervy, rozvahu při rozhodování a klid pro zodpovědnou práci pro Nový 
Hrádek. Nám všem přeji pevné zdraví, štěstí, lásku, spokojenost, pohodu a 
hlavně hodně síly na to nechat za sebou vše zlé a špatné co nás ubíjí a sílu na 
to, jít si za tím dobrým, co nás posiluje a posouvá dál. Dělejme radost sobě i 
ostatním.  

Na závěr bych chtěl připomenout, že dveře našeho úřadu jsou pro každého 
vždy otevřeny a veškerá jednání zastupitelstva jsou veřejná a rádi Vás na nich 
přivítáme. 

Děkuji za pozornost. 
Bc. Zdeněk Drašnar, 

starosta městyse 
 

Krátce...       � 
 

• 15. září byla otevřena Stezka skřítka 
Frymbulína – okruh Panský. Okruh 
dlouhý 6,5 km s 6 informačními panely s 
údaji v českém a polském jazyce poprvé 
slavnostně prošlo asi 100 účastníků. 

• 18. září se na pozvání náčelnice TJ Sokol 
konala v místní sokolovně pro ženy velmi 
podnětná zdravotní přednáška 
společnosti Mamma HELP o nádorovém 
onemocnění prsu. 

•  Po 20. září přišlo prudké ochlazení. Během 60 hodin nastala změna z tropické 
teploty +30 stupňů až po bod mrazu a sníh na horách. Bouře Fabienne v noci z 23. 
na 24. září způsobila v některých oblastech republiky přerušení dopravy, dodávky 
elektřiny a velké materiální škody. 
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• 28. září byl v 18 hodin slavnostně spuštěn opravený Pražský orloj. Tento akt 
symbolicky zahájil měsíc oslav 100 let Československa a zároveň byl oslavou Dne 
české státnosti. 

• 29. září uplynulo 80 let od tragické události našich novodobých dějin, podepsání 
Mnichovské dohody. Zástupci Anglie, Francie, Itálie a Německa schválili bez naší 
účasti odstoupení českého pohraničí Německu. Zabránit rozpoutání 2. světové války 
tento ústupek Hitlerovi však nedokázal. 

• 30. září se na hasičském hřišti uskutečnila posvícenská drakiáda, kterou s 
posezením u koláčů a dalších dobrot pro děti i celou veřejnost připravili hasiči. Již z 
dálky bylo možné pozorovat pestré draky, kterých se sešlo asi 40 a díky větru dobře 
a vysoko létali. 

• 30. září se v kostele sv. Petra a Pavla konal v rámci 22. ročníku Orlicko-kladského 
festivalu varhanní koncert. Píšťaly opravených barokních varhan mistrným 
vystoupením rozezvučel Michal Novenko. Umělec hraje doma i ve světě a před lety 
se na založení Orlicko-kladského varhanního festivalu podílel. 
 

 
 
• 5. a 6. října se konaly volby do Zastupitelstva Městyse Nový Hrádek a 1. kolo 

voleb do Senátu Parlamentu ČR. Účast voličů byla 66,3 % (v roce 2014 byla 
63%). Do 11 členného zastupitelstva kandidovalo na 3 kandidátkách 33 kandidátů. 
Nejúspěšnější byli kandidáti z kandidátky SNK Nový Hrádek I , uspělo 5 
kandidátů, za SNK Nový Hrádek II 3 kandidáti a za KDU-ČSL, NK také 3 
kandidáti. Největší počet hlasů 318 získal starosta městyse Bc. Zdeněk Drašnar. 
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• 1. kola voleb do Senátu se zúčastnilo 6 kandidátů. Postupujícími kandidáty s 
nejvyššími počty hlasů se stali MVDr. Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) a brig.gen. 
v.v. Mgr. Martin Červíček (ODS). Ve 2. kole zvítězil a stal se senátorem Mgr. 
Martin Červíček. 

• 13. října TJ Sokol pořádala přebor Sokolské 
župy Podkrkonošské - Jiráskovy v 
přespolním běhu na trasách 150, 370, 820 a 
1460 metrů. Zaběhat si přišlo 119 závodníků. 

• 26. října předvedl v místním kině Divadelní 
spolek F. A. Šubrt z Dobrušky hudební 
komedii Sto dukátů za Juana. Při známých 
milých melodiích (např. Písnička pro 
Kristýnku), humoru a tanečkách prožili diváci 
příjemné chvíle. 

• 27. října byl v městysi proveden svoz nebezpečných odpadů pro občany zdarma. 
 

100 LET REPUBLIKY 
• Celostátním oslavám předcházely státní návštěvy ze zahraničí, např. německé 

kancléřky Angely Merkelové, francouzského prezidenta Emanuela Macrona nebo 
slovenského prezidenta Andreje Kisky. 

•  27. října byl zpřístupněn skvostný panteon Národního muzea po jeho generální 
opravě a 28. října, v den slavného výročí, se otevřela část sbírek pro veřejnost. 
Kulturních a osvětových pořadů a akcí bylo nejen v Praze, ale po celé republice 
mnoho, a dá se říci, že byly kvalitní. 
 

 
Odhalení pomníku "Zemský ráj to napohled" 

 

• 28. října studené, větrné a deštivé počasí neuškodilo důstojné a hodně navštívené 
oslavě 100 let republiky v Novém Hrádku. Oslava začala v 8.30 v kostele 
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slavnostním defilé všech místních složek s prapory, výstižnou promluvou starosty, 
přímluvnou mší se zpěvy a milým zpěvem školního sborečku. Následovalo položení 
věnce u pomníku padlých, vysazení a posvěcení lípy v parku na náměstí, přesun k 
nově vysazené třešňové aleji, kde byl odhalen pomník. Slavnost byla zakončena v 
sokolovně prohlídkou fotografické výstavy Spolku vojenské historie Borová. 
Všichni přítomní uvítali občerstvení teplým nápojem a koláči. Dobrá věc se opravdu 
podařila. 
 

 
 

• 1. listopadu se konala v kině ustavující schůze nově zvoleného zastupitelstva 
městyse. Po složení slibu zastupitelů proběhly volby funkcionářů. Starostou 
městyse byl opět zvolen Bc. Zdeněk Drašnar a místostarostou Ing. Pavel 
Sobotka. 

• Říjnové a listopadové počasí bylo většinou velmi teplé, pravé babí léto. Ranní 
teploty se pohybovaly často nad +10 stupni, denní nad +15 stupni. V některých 
místech republiky padly rekordy nad + 20 stupňů. Únavný byl téměř neustálý vítr. 

• 10. listopadu zemřel ve věku 86 let Jan 
Petránek, velmi fundovaný a objektivní 
novinář. 

• 24. listopadu se konalo v pořadí třetí 
Podzimní setkání seniorů, tentokrát s 
vystoupením Vladimíra Waldy Nerušila, 
nejslavnějšího dvojníka Waldemara Matuš-
ky. Vzpomínky při písničkách, dobrý 
společný oběd, zpěv při harmonice i sou-



FRYMBURSKÉ OZVĚNY PROSINEC 2018 

 

 9 
 

sedské popovídání prospělo k ozdravění těla i ducha všech více než 80 účastníků. 
• 28. listopadu zemřel ve věku 91 let velký herec malých rolí Lubomír Kostelka. 
• 30. listopadu zemřel ve věku 94 let bývalý v pořadí 41. americký prezident George 

Bush st. Byl prvním prezidentem, který po revoluci v roce 1990 navštívil 
Československo. Světovou veřejností uznávaný státník podporoval sjednocení 
Německa a podílel se na ukončení studené války. 

• 30. listopadu se konal na 
hasičském hřišti Miku-
lášský večer se vším, co k 
němu patří. Mikuláše s do-
provodem opět přivezl 
kočár, děti recitovaly 
básničky a dostaly za to 
zaslouženou odměnu, ha-
siči připravili teplé po-
hoštění a všude bylo plno 
strašidelných čertů. Na 
závěr si všichni přítomní 
vychutnali krásný ohňo-
stroj. 

• 2. prosince proběhlo na náměstí rozsvícení vánočního stromu, tentokrát za zvonění 
spousty zvonečků. Malé i větší děti pěkně zazpívaly a tím zahájily adventní čas. 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Karel Čapek: Pravda je více než moc, protože je trvalá. 

 

Pokojné Vánoce a požehnaný nový rok 2019 prožitý ve zdraví vám všem přeje 
Anna Marková 
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Blahopřání zastupitelstvu a zamyšlení 
 

Vážené zastupitelstvo městyse, blahopřeji vám ke zvolení v komunálních volbách, 
především pak panu starostovi, který už poněkolikáté obdržel nejvyšší počet hla-
sů.  
 

Při této slavnostní příležitosti ustavujícího zastupitelstva jsem si připravil krátké 
zamyšlení nad vaší důležitostí. Jste nástupci těch, kteří před staletími spravovali tuto 
lokalitu Hrádek (název Nový Hrádek se užívá až v 18. století) již od 14. století. Vaši 
dávní předkové přivedli ji k rozkvětu, který opravňoval udělit jí titul nejdříve městečko, 
posléze městys. Městyse byly šikovné, protože tam bylo třeba nerostné bohatství, které 
ho dovedly využívat a díky tomu stavěly celou tuto zemi postupně na nohy. To nebylo 
zadarmo, to si vyžadovalo velkého úsilí. Hrádek má tedy prosperující hospodářství a je 
správním sídlem frymburského panství. 

Postupně Hrádek se vzmáhá, vzrůstá stavební činnost,zvyšuje se hospodářská čin-
nost. V 18. století uděluje císař Karel VI. městečku Hrádek trhové právo. Konají se zde 
pravidelné týdenní trhy důležité pro zásobování obyvatel základními potravinami a to i 
z okolního venkova. Dále se konají výroční trhy jichž se zúčastňují svými výrobky i 
jiným zbožím zejména řemeslníci a kupci z blízkých i vzdálenějších měst a městeček. 
Nový Hrádek nabývá na významu. 

V 19. století stíhají Nový Hrádek časté požáry. Shoří nám mj. i historické náměstí s 
dřevěnými domy s podloubími.Z těch všech ran se však zotavuje a sílí dál. Nový Hrá-
dek má v této době městský soud pro nespornou agendu,kterou nemá ani zdaleka každý 
městys a často ani ne město. 

Nastupuje první polovina 20. století. Ke stávající budově školy se staví další, nová 
budova státní měšťanské školy. Novohrádovští sokolové si staví majestátnou budovu 
sokolovny, na které pracují nejen muži, ale i ženy a děti. Sokolovna je postavena za 
neuvěřitelných 10 měsíců. Vzniká textilní průmysl, jehož zakladateli jsou významní 
mladí nadšenci. Jsou to především mechanické tkalcovny, také barevna a bělidlo. Tyto 
továrny poskytují zaměstnání pro více jak 200 osob. V této době chybí snad jen krůček 
k tomu, aby Nový Hrádek se stal městem. 

Druhá polovina 20. století je charakteristická svépomocnou výstavbou, tzv. akcí Z, 
to znamená převážně zdarma. Tak např. na základě ankety mezi občany se rozhoduje o 
výstavbě širokoúhlého kina i jako víceúčelové budovy pro pořádání kulturních progra-
mů a dalších akcí. Pro zajímavost uvádím, že kámen do základů sbírali brigádníci po 
polích a kamenných hromadách. Dále je to přístavba základní školy v Náchodské ulici. 
To také vše brigádně vlastními silami vždy včetně stavbyvedoucího a stavebního dozo-
ru. Dodavatele je možno získat jen na některé odborné práce. V tomto období je jediná 
stavba dodavatelsky - a to je budova obchodního střediska,dnes potraviny a drogerie 
pana Švorce. Peníze na schválené stavební práce dostáváme,ale dodavatele je obtížné až 
takřka nemožné na celou stavbu zajistit. A když to Nový Hrádek chce, tak si výstavbu 
musí zajistit vlastními silami. Brigádně se připravují nové ulice, pokládají se kanalizač-
ní potrubí, šachty, zřizují se chodníky a provádějí se celé řady drobnějších prací. Lyžaři 
dobrovolnickou prací staví lyžařský vlek a upravují lyžařský areál. Opravuje se kostel, 
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také vlastními silami nejen z řad farníků. V Novém Hrádku je v této době spořitelna, 
pošta, mateřská škola, základní úplná škola, ordinace praktického lékaře a zubního 
lékaře. Občanská vybavenost je na dobré úrovni. Uvádím dále např. restaurace, prodej-
ny potravin, cukrárny, papírnictví, oděvů a textilu, masa a uzenin, elektro a železářské-
ho zboží. Z řemesel jsou k dispozici např. truhláři, obuvníci, sedlář, kovář, kolář, holiči 
a kadeřníci, pekaři, klempíř, zedníci, tesaři. 

Začíná 21. století. V tomto období se provádějí různé zvelebovací práce, moderni-
zuje se základní škola aby postupně vyhovovala požadavkům moderní polytechnické 
výchovy dětí. Rekonstruuje se sokolovna, aby vyhovovala bezpečnostním podmínkám 
a novým potřebám tělocvičných zařízení a sportu včetně asfaltové plochy cvičiště,        
a připravují se další nová cvičiště. Provádí se vkusná úprava hřbitova, opravují se pa-
mátné kříže, mariánský sloup na náměstí, opět se opravuje střecha kostela a řada dalších 
drobnějších zvelebovacích prací. Zvlášť velkou a citlivou akcí je rekonstrukce plochy 
náměstí.Ta se velice zdařila. Od návštěvníků Nového Hrádku nejednou slyšíme a to bez 
nadsázky jaké je to u nás opravdu krásné náměstí. 

 Nový Hrádek vý-
sledky své práce doká-
že zhodnotit ještě více 
v různých soutěžích. 
Zapojuje se především 
do soutěže zvané 
"Vesnice roku", která 
je prestižní záležitostí a 
získává tak řadu oce-
nění za mimořádně 
dobrou práci, např. za 
společenský život, za 
činnost mládeže, za péči o zeleň a životní prostředí, za moderní knihovnictví a infor-
mační služby, za internetové stránky městyse, za příkladné třídění odpadu a další oce-
nění. Tím také získává i jako odměnu značné finanční prostředky. Nikdo nemusí závi-
dět, protože této soutěže se může zúčastnit každá obec, tedy vesnice, městyse i města až 
do velikosti 7500 obyvatel. Hasičský záchranný sbor získává např. dobrovolnické oce-
nění zvané "Křesadlo" za nezištnou pomoc ostatním, podobně tak i někteří jednotlivci. 
Další jednotlivci jsou oceněni za celoživotní práci s mládeží.  

Z tohoto velmi stručného přehledu také vidíme, že náš městys není nadřazený nad 
jiné obce, že to není také jen ani žádná třešinka na dortu, ale že je dílem šikovnosti, 
pracovitosti a houževnatosti nejen v dávné i nedávné historii, ale i ve své bohaté pří-
tomnosti. VAŽME SI TOHO A BUĎME NA TO HRDÍ!! 

Vážení zastupitelé, mějte radost z vykonávané práce a za 4 roky, až budete 
hodnotit výsledky své práce, ať je náš městys opět bohatší a výstavnější. 
K TOMU VÁM VŠEM PŘEJI PEVNÉ ZDRAVÍ! 
 

Přednesl na ustavujícím zasedání zastupitelstva městyse 1. 11. 2018 

 

Jiří Hlaváček st. 
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Jaká byla letošní prázdninová keš-trasa? 
 
Letos se uskutečnil 3. ročník 
prázdninové keš-trasy. Tato 
trasa byla vyhledávaná nejen 
místními obyvateli, ale i ná-
vštěvníky, kteří jsou zde na 
prázdninách. Přibližný počet 
účastníků byl okolo 90.  
 
Jsme moc rádi, že se tolik lidí 
zajímá o své okolí a na tuto trasu 
vyrazí. Okruh byl letos poněkud 
náročnější. Podle reakcí v notýskách v keš-budkách, byli 

někteří na našich vybraných místech poprvé. Navštívili jsme: Čížkův mlýn, Smrčkovu 
továrnu, Čtvrtečkovu hospodu, Louisenplatz, Kolářův hrob, Divadlo v Tisu, Šraňk, 
Kašlíkovu vilu a Vlásinu. Poslední budku musel každý najít sám podle dílků puzzle 
v keš-budkách a byla ukryta na Roubalově Kopci. Po celé tři roky nás provází na keš-
trase obrázky od Oliny Langrové. A pokud máte všechny průkazy a diplomy ze všech 
ročníků, uvidíte v nich příběh jednoho mladíka. Tak se nechte překvapit, jak se jeho 
život bude ubírat dál ☺.  

Veronika Bohadlová 
    

 
Tímto obrázkem nám poděkovala Johanka a Rozárka Voříškovi, Jakub a Prokop 

Stříbrní. Moc si toho vážíme, muselo jim to dát spoustu práce. 
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Zpráva o konání 15. ročníku přeboru sokolské žu-
py Podkrkonošské - Jiráskovy v přespolním běhu 
 

  
 
 

V sobotu dne 13. října 2018 uspořádala TJ Sokol Nový Hrádek již tradiční 
přebor sokolské župy Podkrkonošské - Jiráskovy v přespolním běhu. 
Obvyklé zázemí – budova kina – sloužila tentokrát jako volební místnost 
pro II. kolo senátních voleb a tak byl celý závod přesunut k místní soko-
lovně. Pro závod byly vybrány zcela nové tratě, přičemž děti běhaly přímo 
v areálu sokolovny, zatímco starší žáci, dorostenci a dospělí závodili po 
loukách a asfaltových cestách v okolí sokolovny.  

 
 

  
 
 

Letošního ročníku se zúčastnilo 119 závodníků ve 12 kategoriích. Za krás-
ného slunečného počasí a na velmi dobře upravené tratě o délce od 150 m pro 
ty nejmenší až po 1460 metrů pro dorost a dospělé vyrazili borci ze šesti jednot 
župy – Dvora Králové nad Labem, Úpice, Náchoda, Jaroměře, Červeného Kos-
telce a Nového Hrádku. Domácích novohrádouských závodníků bylo 28. Nejví-
ce medailí - devět, získala sokolská jednota ze Dvora Králové nad Labem. Nej-
více prvních míst – tři, získaly jednoty z Úpice, Náchoda a Jaroměře. Pořádající 
TJ Sokol Nový Hrádek získala jedno první místo – Klára Sychrovská v kategorii 
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starších žákyň, dvě druhá místa – Vojta Sobotka v kategorii dorostenců a mužů 
a Pája Bohadlo v kategorii předžáků a dvě třetí místa – Martin Sychrovský 
v kategorii dorostenců a mužů a Markéta Světlíková v kategorii předškolních 
dívek. 

Kromě diplomů a medailí obdrželi závodníci na prvním až třetím místě také 
hodnotné věcné ceny, které zajistili organizátoři od sponzorů a z župy. 
V nejmenších kategoriích byli drobnými věcnými cenami odměněni všichni. 
Zvláštní ceny byly předány i nejmladšímu a nejstaršímu závodníku - Ema Havr-
dová a Jiří Mach, oba ze Sokola Nový Hrádek. 

Po odběhnutí poslední kategorie se postavilo na start asi 20 hrádováků, kte-
ří si zaběhli trať pro hobbíky, jen tak pro radost, tedy bez závodního sresu. 
Příjemná byla účast žen a dívek v cvičebních úborech z nedávno skončeného 
Všesokolského sletu.  

Organizace letošních závodů byla o něco složitější nejen proto, že bylo tře-
ba vytyčit nové trasy, ale také proto, že bylo třeba zajistit bezpečnost závodníků 
a regulérnost průběhu závodů, a to především na tratích vedených mimo areál 
sokolovny. Vše se nakonec podařilo k všeobecné spokojenosti.  

Zásluhu na úspěšném průběhu celého závodu má předseda organizačního 
výboru bratr Jeroným Holý st., který ve spolupráci s Pavlem Sobotkou odvedli 
při přípravě a organizaci závodu největší kus práce. Velký dík patří hlavně Mar-
tině Marešové, ale i Zuzaně Holé, které se postaraly o hodnotné ceny a připra-
vily diplomy a medaile. Dík patří všem pořadatelům, kteří s organizací a zajiště-
ním závodů pomáhali, a kterých bylo tentokrát potřeba více. Uznání patří také 
všem závodníkům a vedoucím jednotlivých jednot, kteří k hladkému průběhu 
přispěli svým disciplinovaným a fair-play vystupováním nejen na závodních 
tratích, ale také mimo ně. 

  

Pro Frymburské ozvěny pozměnil zprávu ředitele závodu Ing. Pavla Sobotky  
J. Holý st. 

 
 
 

Kup si část střechy na kostele sv. Petra a Pavla 
v Novém Hrádku 
 

Vzhledem k rychle se zhoršujícímu stavu střechy na kostele sv. Petra a Pavla 
v Novém Hrádku se farnost Nový Hrádek v roce 2016 rozhodla k radikálnímu řešení, 
a sice k výměně dosavadní nekvalitní krytiny z beternitu za krytinu z mědi, která by 
měla vydržet nejméně 100 let. 

 

V letech 2017 a 2018 proběhla výměna cca 2/3 krytiny v ceně přes dva miliony ko-
run. Tuto částku se podařilo pokrýt jednak z grantů a darů od Královéhradeckého kra-
je, Ministerstva kultury, Královéhradecké diecéze a městysi Nový Hrádek, a to v celko-
vé výši 1,6 mil. Kč. Zbývajících téměř půl milionu korun se získalo ze sbírek a darů far-
níků a dalších drobných dárců.  
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Nyní je třeba ještě vyměnit přibližně 1/3 střešní krytiny. Odhadovaný náklad na tu-
to poslední etapu prací je 1,2 mil. Kč. Věříme, že se větší část peněz opět podaří sehnat 
z uvedených grantů. Přesto však bude třeba zajistit spoluúčast ve výši nejméně 300 tis. 
Kč. Farnost proto vyhlásila akci  

 
„Kup si část střechy na kostele sv. Petra a Pavla v Novém Hrádku“. 

 
Každý, kdo přispěje darem ve výši nejméně 3 000 Kč, obdrží měděnou šablonu 

s certifikátem sponzora, potvrzení o daru pro finanční úřad a bude uveden na pa-
mětní tabuli umístěné v kostele. 

 
Peníze je možné složit v hotovosti na farním úřadu v Novém Hrádku – nejlépe po 

předchozí telefonické domluvě s P. Jindřichem Tlukou, tel. 731128641 - nebo je zaslat 
na účet 1180180399/0800, vedený u České spořitelny, pobočky Náchod. Dárci, kteří 
zašlou peníze na účet, musí následně kontaktovat pana faráře, aby obdrželi šablonu, 
certifikát a potvrzení pro FÚ. 

Pokud se rozhodnete zapojit se do této akce a finančně podpořit výměnu střešní 
krytiny na kostele sv. Petra a Pavla, Váš dar přispěje k tomu, aby se tato dominanta 
Nového Hrádku zachovala pro další generace. 

Ing. Pavel Sobotka, 
člen ekonomické rady farnosti 
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Oslava 100 let republiky 
V neděli 28. října 2018 městys Nový Hrádek společně s Farním úřadem, 
TJ. Sokol, Sborem dobrovolných hasičů, Mysliveckým spolkem Šibeník, 
Mateřskou a Základní školou uspořádal slavnostní setkání u příležitosti 
výročí 100 let republiky. 
 

 
 

Oslavy byly zahájeny mší svatou v kostele sv. Petra a Pavla, kde následně 
z důvodu nepříznivého počasí vystoupily se svým pásmem písniček děti z MŠ a 
ZŠ a starosta městyse přednesl krátký proslov. Na závěr zcela zaplněným kos-
telem zazněla československá hymna. 
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Poté se účastníci přesunuli na náměstí, u pomníku položili věnec a společně 
pokračovali do parku, kde vysadili pamětní lípu. Tento strom je již třetí lípou 
svobody, která zde bude růst. První byla vysazena 28. 10. 1919 a druhá 25. 10. 
1968. 

 
 

Popoháněn silným větrem se průvod vydal k obnovené třešňové aleji Na Fa-
rách, kde byl následně odhalen pomník. Možná se někdo zeptá, proč zrovna 
alej třešňová. Odpověď je jednoduchá. První třešňová alej byla Na Farách vy-
sazena již v roce 1914 a následně pravidelně obnovována. Z tohoto důvodu se 
zde říká „V třešinkách“ a tato kontinuita bude zachována i pro příští generace. 
Slavnostní zakončení proběhlo na sokolovně, kde pro promoklé účastníky bylo 
připraveno malé občerstvení a unikátní komentovaná fotografická výstava 
Spolku vojenské historie Borová.  
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Vážení spoluobčané, dovolte mi poděkovat Vám za účast na slavnostním se-
tkání u příležitosti 100 let republiky, kdy jsme společně uctili toto významné 
výročí naší samostatnosti. 

Bc. Zdeněk Drašnar 

 
 
Hezký zážitek 
 
Vážení čtenáři zpravodaje, 
chceme se s vámi podělit o hezký 
zážitek z oslavy výročí 100 let od 
založení naší republiky. Rozhodli 
jsme se, že si letos toto výročí při-
pomeneme právě ve vašem měs-
tečku. Na rozdíl od oslav ve vel-
kých městech, kde se člověk cítí poněkud anonymně, setkání u vás proběhlo 
komorněji – skoro jako v rodinném prostředí. 
Celá oslava byla důstojná, velmi pečlivě a pěkně připravená. Přestože nám 
počasí nepřálo, atmosféra oslavy a hojná účast nás zahřála. Odvezli jsme si od 
vás hezký zážitek a vzpomínky na tento významný den. Děkujeme. 
 

Z. Hála, manželé Svobodovi, Nové Město nad Metují 
 
 
 
 

Druhé pololetí roku 2018 hasičů v kostce 
 
Toto celé období probíhalo ve znamení soutěží dospělých i mladých 
hasičů, výjezdů naší jednotky a kulturních akcí. 
 
V prázdninových měsících nejvíce napilno měla naše výjezdová jednotka. 
Málo srážek a nadměrné sucho zapříčinilo, že 14. července vznikl požár lesní 
hrabanky v pekelském údolí. Zásah zde trval přes dvě hodiny. 13. srpna naše 
Tatra byla vyzvána k pomoci hašení požáru louky, která sousedila s lesem, a 
bylo nebezpečí požáru i v lese. Zasahovalo se u obce Jarków v Polsku. Hned 
14. srpna hasiči provedli likvidaci sršního hnízda v chatě na Rzech. 
V měsíci září 22. + 23. hasiči vyjeli k odklízení stromů, které spadly na dráty 
elektrického vedení, a další na vozovku u Panského mlýna. 
Hned 1. října hasiči zlikvidovali sršní hnízdo na půdě domu u Jedle.15. října 
hořel les v obci Sněžné a 22. října jsme pak hasili zahradní domek v téže obci. 
Jednotka zasahovala ještě u dvou událostí – 26. + 27. listopadu. Jeden drobný 
požár odpadu v Novém Hrádku a v sousední Olešnici vznikl požár od 
zapomenuté konvice na sporáku. 
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Stručně z ,,dospělácké“ soutěžní činnosti 
Naší prioritou je Náchodská hasičská liga. Družstvo mužů a žen absolvovalo 
druhou podzimní část této série. Soutěžící se utkali ve Vysokově, v Bukovici, 
v Novém Hrádku a na Kramolně. Po sečtení všech bodů za tento ročník o 
kousíček lépe vyzněl pro naše muže, kteří se umístili na osmém místě ze 
sedmnácti družstev, a ženy obsadily devátou příčku z dvanácti družstev. 
Zabojovali jsme na ,,Bohdašínské proudnici“ a v netradičním útoku naše 
smíšené družstvo obsadilo druhou příčku. V areálu zemědělského družstva ve 
Slavoňově proběhlo námětové cvičení okrsku. Na nás připadla záchrana osob, 
průzkum objektu a použití dýchací techniky. Zde jsme si v hojném počtu ověřili 
své schopnosti a rychlé rozhodování. 
 

 
 
 

Mladým hasičům se dařilo i ve druhém pololetí 
Podzimní sezonu zahájili rozloučením se s prázdninami. Uskutečnilo se na 
hasičském hřišti druhý víkend v září a bylo spojeno se stanováním a hrami. Děti 
se utkaly ve fotbale, skákání v pytlích, střelbě, zatloukání hřebíků, šipkované a 
po opékání buřtů si nejvíce užívaly diskotéku s barevnou hudbou. 
Potom se ale už tvrdě cvičilo, učilo a trénovalo. 
Družstvo mladších a starších dětí si poměřilo své síly na soutěži v Žernově, kde 
mladší děti obsadily druhé místo a starší děti skončily čtvrté. V motání hadic na 
čas se pak na čtvrtém místě umístila Eva Hrnčířová a třetí byla Natálie 
Runštuková. V Hronově se běžel desetiboj a starší děti prolomily smůlu a po 
šesti čtvrtých místech v řadě braly bronzové medaile. Poslední soutěží je již 
tradičně branný závod v Mezilesí. Na tuto soutěž jedeme ve velkém počtu 
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nejen dětí, ale i rozhodčích, vedoucích i rodičů. 
Zde nám naši svěřenci připravili překvapení v podobě stříbrné příčky za mladší 
a čtvrté místo obsadily starší děti. Umístění v Mezilesí bylo letos nejlepší za 
posledních deset let a ceníme si ho z důvodu, že zde startuje přes tři stovky 
dětí ze čtyř okresů plus děti z Polska. 
Za celoroční obrovské snažení byli naši mladí hasiči oceněni na okresním 
shromáždění vedoucích mladých hasičů 24. listopadu. 
Mladší družstvo si odneslo ceny a poháry za 1. místo v aktivitě a 2. místo o 
pohár OORM. Právem obhájilo celkové první místo z loňského roku. Starší 
družstvo si odneslo ceny a poháry za 2. místo v aktivitě. Celkově se umístilo na 
krásném čtvrtém místě. Je to pro nás velký úspěch, přihlédneme-li k faktu, že v 
našem okrese soutěží 41 týmů v každé kategorii. 
Proto patří velký dík všem dětem, které kroužek mladých hasičů berou vážně a 
chtějí něco dokázat. 
Děkujeme i rodičům, kteří své děti podporují a dohlížejí na jejich docházku! 

 
 

 
 
Náš sbor žije dozajista i kulturním životem 
V tomto pololetí jsme byli přítomni při oslavách založení sborů v okrsku, a to ve 
Slavoňově a v Jestřebí. V Libchyních odhalili pomník a posvětili obecní nový 
prapor. 
Atmosféru největšího srazu hasičských aut a jejich posádek jsme zažili v 
Přibyslavi u Havlíčkova Brodu. Na tomto setkání bohužel zemřel starosta SH 
ČMS Ing. Karel Richter. 
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Nejen pro děti, ale i pro ostatní občany 
našeho městyse jsme opět uspořádali 
posezení u posvícenských koláčů, 
spojené s pouštěním draků. Dále pak 
společně s městysem Mikulášskou 
nadílku na našem hřišti, která byla 
zakončena krásným ohňostrojem. Také 
,,Mikuláš“ na hasičárně pro naše mladé 
hasiče se vyvedl a všichni jsme hrdi na 
naši zbrusu novou přístavbu, která byla 
úspěšně dokončena. 

I přes velkou nepřízeň počasí jsme se s 
ostatními spolky připojili k oslavě sto let 
vzniku samostatného Československa, 
kterou uspořádal náš městys.  
Za naši práci náš sbor obdržel u 
příležitosti 100 let Československa 
hasičskou medaili právě k tomuto výročí. 
 
Závěrem všem přeji krásné vánoční 
svátky, hodně zdraví a pohody ať nás 
všechny provází i v novém roce 2019. 
 

 Za SDH Nový Hrádek Jarmila Grimová 
 

 
 
 
LÉKAŘSKÉ ROKY ŽIVOTA, 
aneb malé jubileum 
 
Je skoro k nevíře, jak ten čas letí. Málokdo z občanů ví, nebo je překva-
pen, že letos v srpnu 2018 tomu bylo deset let, co nastoupili do své ordi-
nace v Olešnici v Orlických horách pan MUDr. Josef Soukup a zdravotní 
sestra paní Irena Fišerová, oba z Nového Hrádku. Do ordinace v obci do-
jíždějí pravidelně dvakrát týdně a to v pondělí a ve čtvrtek. 
 

Za těch deset let je pro ně dobrým aspektem větší znalost a potíže svých 
pacientů. Lékař Josef Soukup je velice vstřícný, ohleduplný, zdvořilý. Umí se 
vcítit do nesnází pacienta, vyslechne, vždy dobře poradí, stejně jako zdravotní 
sestra Irena Fišerová. Dělají svou práci rádi, o své pacienty řádně pečují a tvoří 
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spolu skvěle sehranou dvojici. Praktický lékař je naprosto nepostradatelnou 
součástí běžného života. A když doktor v obci funguje, je to výhra. Přítomnost 
lékaře si pochvalují především starší lidé, nemusí jezdit do města. A právě lékař 
na venkově se musí postarat o všechno. Jsou to interní věci, úrazy, návštěvy, 
objednání sanitních vozů aj. Veškerá diagnostika a léčba záleží na obvodním 
praktikovi. „ Musí si umět poradit a pracovat mnohem více samostatně.“ Buďme 
rádi, že Olešnice takového lékaře má. V řadě sousedních obcí prostě obvodní 
lékař není. 
  

 
 
V roce 2014 s noblesou a klidem převzali desítky pacientů, kdy ze zdravot-

ních důvodů ukončil svoji činnost MUDr. Jan Šnajdr z Deštného. Dodnes přijí-
mají pacienty i z okolních vesnic. V obci mají velmi dobrou pověst a chvála na 
jejich adresu je nejen z řad občanů, ale i rekreantů. Nezbývá než poděkovat 
našemu sehranému lékařskému personálu. A tak přejeme našim jubilantům 
hodně zdraví, pohody v jejich náročné práci, aby ta nadcházející léta byla 
šťastná a úspěšná, jak pro lékařský personál, tak i pro pacienta. 
  

Zpracoval a napsal Zdeněk Bachura, 
kronikář obce Olešnice v Orl. horách 
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Betlemářství na Novém Hrádku   ...čtení na pokračování 
 

Blíží se vánoční svátky, proto bychom se s vámi rádi podělili o povídání o 
betlému z místního kostela a také o lidových řezbářích, kteří zde 
v minulosti žili, a také o těch současných, kteří se této krásné činnosti věnu-
jí. V tomto čísle se dočtete o historii kostelního betlému a o nejstarším 
známém řezbáři Josefu Přibylovi, kterému se říkalo Poněk. Rádi bychom 
poděkovali všem, kteří nám podali informace, půjčili rodinné fotografie i 
nechali vyfotit betlémy, a tím pomohli s vytvořením této práce, k níž jsme 
získávali podklady několik let. 
 

 
 

 

Kostelní betlém a lidoví řezbáři betlémů z Nového 

Hrádku (1.) 
Nový Hrádek leží v podhůří Orlických hor, kde bylo vždy hodně rozšířené 

betlemářství. Už za první republiky jezdili na jarmarky v Novém Hrádku řezbá-
ři z Králík, prodávali tam své typické figurky, na Hrádku tak vznikaly základy 
prvních betlémů vytvořených z těchto figurek. Figurka stávala 1,50 až 2,- Kč, 
ovečky byly po 70 haléřích.  
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Další betlémy vznikaly díky místním řezbářům, kteří se velice často inspiro-
vali figurami z kostelního betléma, které si půjčovali a podle nich vyřezávali 
svoje betlémy. Historie a podoba prvního kostelního betléma není známá. 
V Kronice Novohrádecké farnosti se dočteme, že už v roce 1870 byl za pana 
faráře Václava Kilingra zakoupen betlém pro velký oltář za 27 zlatých. Dále už 
žádná zmínka o tomto betlému není. 

V roce 1905 dal knížecí úřad vybílit a natřít barvami uvnitř celý kostel, také 
se opravovala kazatelna, oltáře, sochy, křížová cesta, křtitelnice a varhany. Na 
tyto opravy se vybíraly peníze, po zaplacení zbylo ještě 58 K 59 h, které byly 
použity na zaplacení nových chrámových jesliček.  

 

 
 

Dne 15. prosince 1905 byly za pana faráře Františka Pospíšila zakoupeny ty-
to nové jesle od řezbáře z tradiční řezbářské rodiny Josefa Rifessera (1851-
1919) ze St. Ulrichu in Gröden v jižním Tyrolsku v severní Itálii. Celkem stály 
200,- K, za bednu a obal 12,- K a doprava až na Hrádek jako rychlozboží za 
36,- K. V betlému byly tyto figury: Jezulátko, Panna Marie a sv. Josef, anděl, 
tři králové, šest pastýřů, tři služebníci, slon, dva velbloudi, volek a oslík. Cel-
kem 21 figur. Dále ještě dvacet oveček, tři palmy a hvězda, a také jeskyně s 
pozadím. 
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V roce 1923 byly za chrámové úspory za pana faráře Kávy zakoupeny tentokrát 
od firmy Insam a Prinoth, také z města St. Ulrich v Tyrolsku, kromě jiného, 
také ještě čtyři pastýři do jeslí za 290,- Kč. 
 
V roce 1924 bylo zavedeno v Novém Hrádku elektrické světlo, osvětlení bylo 
rovněž zavedeno na faru a do kostela. Při této příležitosti byl osvětlen za 356,35 
Kč také betlém, a to velkými barevnými žárovkami. Tyto byly z betléma od-
straněny koncem 90. let 20. století za pana faráře Jaroslava Mikeše. 
 

 
Původní betlém se žárovičkami (foto ze začátku 80. let 20. století) 

 
Původně byl betlém stavěn na oltář nad Božím hrobem, za pana faráře Bohumi-
la Janka asi v roce 1970 se začal stavět na oltář sv. Josefa. Po opravě jeslí a 
pozadí betléma Josefem Hánlem a Josefem Fišerem v roce 2005, kdy byl zjištěn 
ve spodní desce pod betlémem výskyt červotoče, byla vyrobena a nabarvena 
deska nová, takže už na ní nebyly otvory po žárovkách. Betlém byl pak stavěn 
opět na oltář nad Božím hrobem. 
 

Josef Přibyl (Poněk) 
První z lidových betlemářů, kterému se budeme věnovat, je Josef Přibyl 
(Poněk). Narodil se 19. 10. 1886 v Novém Hrádku v chudé chaloupce v 
Bukovci č.p. 121. Od mládí pracoval v lese při těžbě dřeva jako dělník.  
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Měl jednu dceru An-
nu. Figurky do betléma 
vyřezával pomocí ka-
pesních nožíků. Jeho 
figurky jsou hrubšího 
tvaru, které ale zjemnil 
pomocí doplňků (dár-
ků). Jsou zvláštní svou 
barevností, jsou pro ně 
typické velké černé oči. 
Betlém doplňoval pal-
mami a jednoduchými 
domečky se zrcátky v 
oknech. Vyřezal kolem 
dvaceti menších betlé-
mů, které jsou na No-
vém Hrádku, po celém 
Náchodsku a okolí, 
některé betlémy jsou 
umístěny v prosklených skříňkách. Svůj barvený betlém o rozměrech 
145x90x70 cm míval zavěšený ve světnici mezi trámy pod stropem své cha-
loupky. Kromě celých betlémů, a také jednotlivých figurek lidem na doplňová-
ní jejich betlémů, ještě vyřezával kříže s Kristem a hlavičky jelenů a srnců. 
Zemřel 26. 9. 1979 v domově důchodců. 

 
 

 
Betlém z jeho chaloupky, zavěšený u stropu mezi trámy 
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Skříňový betlém z roku 1939 

 

 

   
Typické figurky s velkýma černýma očima 

 

Pokračování příště... 
Josef a Hana Hánlovi 
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Proměny Nového Hrádku                  ...čtení na pokračování 

"Za Novým Městem nad Metují v hornaté krajině na kopci skoro 600 metrů vysokém 

rozkládá se městečko Nový Hrádek. Pod ním vine se Olešenka přicházející od 

Vrchmezí, a obtéká malebnou rozvalinu hradu Frymburka tvořící takřka předměstí 

hrádecké. Od městečka je hrad přístupný. Jinak pod ním samý příkrý bok zčásti houš-

tím a lesem zarostlý. Okolí podhorského městečka všecko malebné, zvláště k severo-

východu, kdež černají se rozlehlé lesy na Sendražské hoře, na Kozím hřbetu. Mezi 

těmito kopci dole v úzkém údolí, místem úžlabinou mezi lesy hrčí Olešenka, až vyrazí 

do půvabného Pekla. Tam se vlévá do Metuje." Alois Jirásek: Z mých pamětí 

Od příštích Frymburských ozvěn bude takto začínat vzpomínkový cyklus na události po 
stránce hospodářské a stavebního rozvoje které se zapsaly postupně do dějin našeho 
městyse. První část bude pojednávat o období vzniku lokality Hrádek až do roku 1900. 
Druhá část se bude zabývat první polovinou 20. století, tj. mezi léty 1901 - 1950. Třetí 
část bude mapovat druhou polovinu 20. století od roku 1951 až do roku 1990. A po-
slední, čtvrtá část se bude zabývat obdobím od roku 1991 až do současnosti. 

 Jiří Hlaváček st. 
 
 

Činnost mysliveckého spolku v obrazech 
 

 
Schůzka kroužku 
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Schůzka kroužku 

 

 
Dne 3.11.2018 jsme uspořádali hon na drobnou zvěř 
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Bylo uloveno 5 zajíců polních 

 

 
Zástupci našeho spolku se zúčastnili dne 28.10.2018 oslavy výročí 100 let republiky 

 
 



FRYMBURSKÉ OZVĚNY PROSINEC 2018 

 

 31 
 

Společenská kronika 
  

září - prosinec 2018 
 
 
Naši nejstarší občané oslavili narozeniny: 
 

Šotola Josef 76 let 
Drašnarová Marie 83 let 
Černý Přemysl 93 let 
Hlaváček Jiří 76 let 
Šotolová Jana 81 let  
Heřmanová Dagmar 80 let 
Grulich Ladislav 79 let 
Heřman František 84 let 
Rybínová Květoslava 75 let 

 

Jiráková Vlasta 74 let 
Rázlová Ludmila 88 let 
Grimová Ivana 72 let 
Přibylová Eva 74 let 
Rázl Josef 75 let 
Lemfeld Petr 71 let 
Svatoňová Hana 72 let 
Grim Pavel 73 let 

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

 
Noví občánci:  

František Mareš 
Šťastným rodičům blahopřejeme. 

 
 
 
Zemřeli: 

Anna Zákravská 
Zdenka Chárová 

Josef Kubišta 
Vzpomínáme... 
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Čas vánoční… 
…čas stále vzácnější a tolik drahocenný! Je závěrem roku jednoho, začát-
kem toho dalšího; jenomže dnešní doba, zatížená stálým neklidem a spě-
chem, ta mu vůbec nepřeje. 
 

A přitom v něm každý může nalézt vzácné poklady! Jedná se přece o dny, 
které chtějí všichni lidé prožít ve vytouženém míru, klidu a pohodě. Je to ale 
opravdu úplně všechno, co můžeme v tyto dny pocítit?  Je toho víc, opravdu! 
Jedná se přece o čas prožitý společně. 

Každý, kdo touží po dobru, lásce a míru pro sebe i ostatní, přispívá k tomu, 
aby se jeho přání jednou naplnilo. A právě tato touha v tyto dny všechny spoju-
je  - věřící i nevěřící, všechny lidi bez rozdílu. A přítomna je náhle silněji i ta tolik 
krásná a vznešená naděje, že se to všechno jednou opravdu vyplní a bude pak 
trvat už stále, navěky. 

Nadějí, která je stále živá, je totiž sám Pán Ježíš Kristus. A čekejme na jeho 
příchod všichni bez rozdílu – touží totiž navštívit srdce každého z nás…  
O Svaté noci pojďme mu naproti, všichni společně, abychom se při betlémské 
svatyni poklonili a zazpívali Narozenému, Marii i Josefovi, tu nejkrásnější píseň, 
jakou lidstvo zná. Píseň vděku a radosti, kterou chceme hlásat všemu a všem:  
Boží láska se neostýchala a vtělila se do maličkého dítěte, právě v Betlémě 
narozeném.  

Vyjděme jako jedna rodina za betlémským světlem a s pohnutím a láskyplně 
zapějme jedním hlasem a jedním srdcem zvěst splněné naděje:  

 

Nám, NÁM, narodil se! 
 

S přáním milostiplných Vánoc a Dobra v novém roce 2019 
Vám žehná P. Jindřich Tluka 
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Jiří Pavlica, Missa brevis a chrámový sbor 
 
Na letošní půlnoční mši nacvičujeme s chrámovým sborem vánoční mši 
Missa brevis od Jiřího Pavlici. Bude to po letech změna, protože nejčastěji 
a taky nejraději zpíváme populární "rybovku" Hej mistře, kterou jsme po-
stupně doplnili o řadu nástrojů včetně tympánů a pro velký zájem jsme ji 
zahráli a zazpívali v řadě okolních kostelů, mj. i v Náchodě. 
 

V chrámovém sboru účinkují nejen místní zpěváci a hudebníci, ale na 
zkoušky k nám jich dojíždí stále více i z okolních obcí. Terezka z Lipí, Mirek z 
České Čermné, Miloš z Bystrého, Kačenka z Černčic a letos začala dojíždět 
Markétka z Červeného Kostelce!  

Kdo zná skupinu Hradišťan, zná i hudebního skladatele Jiřího Pavlicu. Písně 
v jeho úpravě mají charakteristickou moravskou zpěvnost, čistotu, pravdivost. 
Na první poslech jsou jednoduché až prosté, ale to je jen zdání. Přesvědčili 
jsme se o tom právě při nácviku jeho mše Missa brevis. Prvním oříškem byla 
(ne)kvalita zakoupeného notového materiálu - překvapivě v něm bylo příliš 
mnoho chyb. Tuto nepříjemnou skutečnost jsem napsal přímo Jiřímu Pavlicovi. 
Velice rychle mi mailem odpověděl, ať mu zatelefonuji, a nabídl mi 3 termíny. 
Využil jsem hned ten nejbližší. Velice hezky a obšírně jsme si popovídali (mu-
sím potvrdit, že čím větší osobnost, tím je skromnější). Sdělil mi, že jsme bohu-
žel zakoupili chybné vydání, které se vůbec nemělo prodávat, a tak mi zaslal 
jeho originální partituru! 

Pavlicovu vánoční mši jsme nacvičovali od října a poměrně brzy jsme zjistili, 
že ji do Vánoc nejspíše nezvládneme nacvičit celou. Jak se nám to nakonec 
podařilo či nepodařilo můžete zažít na vlastní uši. Zazpíváme ji v našem kostele 
na půlnoční 24. 12. 2018 i na svátek sv. Štěpána 26. 12. 2018 v 8:30. 

 

 
Požehnané Vánoce 

 vám přeje 
 

Ing. Jiří Hlaváček, 
sbormistr a redaktor 
Frymburských ozvěn 

 
 
 
 

Chrámový sbor v kostele v Černčicích 30.12.2017 
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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, Jarmila Grimová, Jiří Hlaváček, Lidmila Mar-
tinková, Ing. Jeronym Holý, Pavel Bohadlo, Ing. Petr Hlaváček, Zlatko Hála, P. 
Jindřich Tluka 

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

• Nevyžádané příspěvky se nevracejí 

• Tisk: Daniel Wolf, Vrchoviny, náklad: 250 výtisků. Číslo vyšlo 20. 12. 2018 
• Příští číslo vyjde pravděpodobně v březnu 2019 

• POZOR, příští uzávěrka bude 5. 3. 2019 
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Plánované akce v nejbližší době 
 
neděle 23. 12. 2018 16:15 troubení koled na náměstí 
pondělí 24. 12. 2018 23:59 půlnoční mše v kostele sv. Petra a Pavla 
středa 26.12. 2018 20:00 Štěpánská zábava 
sobota 19. 1. 2019 20:00 Myslivecký ples 
sobota 26. 1. 2019 20:00 Sokolský ples 
sobota 9. 2.  2019 20:00 Hasičký ples 
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