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Vážení spoluobčané a přátelé Nového Hrádku, 
 
rok 2011 se sešel s rokem 2012 a my máme opět příležitost podívat se 

za rokem minulým a popřát si štěstí v tom budoucím. Nechci Vás v tomto před-
vánočním čase unavovat výčtem událostí a akcí, které se u nás na Novém 
Hrádku uskutečnily v minulém roce. Dostatek prostoru k tomuto bilancování 
bude ve Zprávě o činnosti městyse za rok 2011, se kterou budete seznámeni 
počátkem příštího roku. Ale již teď si troufám říci, že loňský rok byl pro Nový 
Hrádek, rokem úspěšným. Zejména vítězství v krajském kole soutěže Vesnice 
roku 2011 a následná vydařená oslava na našem nově opraveném náměstí se 
zlatým písmem zapíše do historie našeho městyse. Doufám, že i Vám se dařilo 
podle Vašich představ a plánů… 
 Přeji Vám jménem svým i jménem celého zastupitelstva klidné a spo-
kojené svátky vánoční. Do roku 2012, kdy si mimo jiné připomeneme výročí 
650 let od první písemné zmínky o Novém Hrádku, Vám přeji hodně zdraví, 
štěstí, radosti, lásky a také odvahu k překonávání problémů i těch, které ještě 
ani netušíme. 

 
 
 

Zdeněk Drašnar, starosta 
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Přijetí krajských vít ězů Vesnice roku v Praze 
 

V úterý 6. prosince 2011 jsem se společně s panem místostarostou 
Vladimírem Říhou v Praze zúčastnil slavnostního setkání vítězů kraj-
ských kol soutěže Vesnice roku 2011.  

 

 
 
Nejdříve nás v Senátu přijal jeho předseda Milan Štěch, poté na 

Pražském hradě prezident republiky Václav Klaus a odpoledne v Posla-
necké sněmovně předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální 
rozvoj Stanislav Polčák a předseda Zemědělského výboru Pavol Lukša. 

 
Úterní návštěva Senátu, Sněmovny a Hradu byla slavnostní tečkou 

za již sedmnáctým ročníkem soutěže, ve které náš Nový Hrádek uspěl a 
získal v rámci krajského kola hlavní ocenění - zlatou stuhu. Myšlenka 
pražského setkávání se zrodila na půdě Spolku pro obnovu venkova 
ČR, z jejíž iniciativy před lety do vítězné obce pozvali pana prezidenta 
Havla a ten následně na oplátku nabídl přijetí všech regionálních vítězů 
na Hradě. Z nápadu se stala tradice, ve které pokračuje i pan prezident 
Václav Klaus.  
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Nejde však jen o formální potřesení rukou, ale také o otevřenou asi 

hodinovou diskusi nad momentálními problémy venkova. 
Do Prahy se však nesjeli pouze absolutní krajští vítězové. Na slavnostní 
přijetí do Senátu dostali pozvání také čerství držitelé stuh zelených, 
oranžových, modrých a bílých. Do Senátu nás přišel mimo jiné pozdravit 
i ministr zemědělství Petr Bendl a na závěr vystoupil pěvecký sbor Cho-
rus Ostrava. 

 
Na Pražský hrad jsme už pokračovali jenom ve společnosti starostů, 

jejichž obce byly také oceněny zlatou stuhou. Po oficiálním představení 
následovala výše zmiňovaná diskuse, ve které pan prezident vyjadřoval 
svůj negativní postoj vůči Evropské unii, ptal se na problémy venkov-
ského školství a života na venkově vůbec. Vymezená hodina utekla jako 
voda a my jsme opouštěli Pražský hrad. 

 
Třetí zastavení jsme měli v Poslanecké sněmovně. Mimo jiné se dis-

kutovalo o nespravedlivém systému přerozdělování daní. Mimo výše 
zmíněných předsedů dvou výborů se za námi přišla podívat i poslanky-
ně za náš volební obvod paní Zdeňka Horníková. V rámci probíhající 
diskuse bylo konstatováno, že nové rozpočtové určení daní by mělo být 
stanoveno nejpozději na jaře roku 2012. 
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Celé setkání probíhalo v příjemné atmosféře. S ostatními zástupci ví-
tězných obcí jsme se shodli na tom, že získání titulu nám pomohlo naše 
obce zviditelnit a získat určitou prestiž. Nutné je tohoto potencionálu 
využít a "neusnout na vavřínech". 

Zdeněk Drašnar, starosta 
 

 

Cenu Křesadlo 2011 získali obyčejní lidé, kteří 
dělají neobyčejné věci  

Náchod  - Osmnáct na první pohled „obyčejných” lidí bylo 21. listopadu večer oce-
něno za svou obětavou činnost, kterou dělají ve svém volném čase pro druhé a to bez 
nároku na odměnu. V Divadle Dr. Josefa Čížka byly předány ceny „Křesadlo”, ceny 
Střediska volného času (SVČ) Déčko Náchod a osmi lidem bylo veřejně poděkováno za 
jejich dobrovolnickou činnost.    

Slavnostní večer, jenž uspořádalo SVČ Déčko, se konal pod záštitou hejtmana Krá-
lovéhradeckého kraje Lubomíra France, starosty města Náchod Jana Birke a za finanční 
podpory jak ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak i Královéhradeckého 
kraje. Byl věnován všem dobrovolníkům, a to nejen těm, kteří se ho účastnili. 

„Předáváním cen Křesadlo a oceňováním dobrovolníků jsme se již v loňském roce 
připojili k Evropskému roku dobrovolnictví, kterým byl Evropskou komisí vyhlášen 
právě rok 2011,” uvedla za SVČ Déčko koordinátorka projektu Monika Hovádková. 

O příjemnou atmosféru při slavnostním předávání ocenění se postarala skupina F. 
A. Band Základní umělecké školy Náchod, zazpíval pěvecký sbor Hron a „Sboreček” 
Jiráskova gymnázia pod vedením sbormistra Vlastimila Čejpa, jenž ke svému překva-
pení byl též nominován a získal cenu SVČ Déčko. 

  
O držitelích Křesadla 2011 rozhodla sedmičlenná porota, složená z významných 

osobností našeho regionu, jež měla za úkol vybrat nejaktivnější dobrovolníky, kteří byli 
nominováni.  

 
O cenách rozhodlo sedm porotců 
Mezi členy poroty patřili Jiří Tošner, předseda občanského sdružení Hestia, které 

stojí za celorepublikovým udělováním ceny Křesadlo, místostarostka města Náchod 
Drahomíra Benešová a starostka města Police nad Metují Ida Jenková. 

Dále v porotě zasedli dobrovolníci, kteří byli cenou Křesadlo oceněni již v loňském 
roce. Těmi byli Olga Frühaufová, dlouholetá dobrovolnice a předsedkyně Sdružení 
zdravotně postižených Náchod, Jeroným Holý, dobrovolník v TJ Sokol Nový Hrádek a 
Zdeněk Zákravský, působící již léta v oddílu Duha Modrá Střelka. Poslední porotkyní 
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se stala Jana Heřmanová, bývalá ředitelka Odboru mládeže Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy České republiky, která stála u projektu Dobrovolnictví. 

„Porota měla před sebou velmi nelehký úkol, jelikož životní příběhy všech nomino-
vaných byly velmi obdivuhodné až dojemné a nebylo snadné mezi nimi vybrat,” vy-
světlila Monika Hovádková, koordinátorka projektu. 

 
Křesadlo pro pět nejaktivn ějších 
„K řesadlo je symbolicky udělováno právě těm, kteří svým nadšením a zájmem do-

káží vykřesat jiskry dobra a lidství kolem sebe,” vysvětlila Hovádková a jak dodala, 
cena křesadlo jako předmět je autorským originálem Jaroslava Zívala, kováře z hradu 
Křivoklát, který ho vyrobil podle starých vzorů. 

Hlavní cenu Křesadlo tedy získalo pět vybraných dobrovolníků, mezi něž patřil Sta-
nislav Špaček za svou činnost ve Svazu dobrovolných hasičů Lipí, Ludmila Pohanková 
zakladatelka dětského oddílu Duha Modrá střelka, Miroslav Houštěk, jenž více než 
padesát let působí v hronovském divadle, Karel Sýkora za pravidelnou pomoc sluchově 
postiženým a Lidmila Martinková, za pětatřicetileté dobrovolnictví v TJ Sokol Nový 
Hrádek. 

 
 

Dalším pěti dobrovolníkům byla udělena cena Střediska volného času Déčko. Za 
svou dlouholetou činnost sbormistra jí byl oceněn Vlastimil Čejp, poděkováno bylo i 
Josefu Hejnyšovi za práci ve Svazu skautů a skautek v Polici nad Metují, cenu si odnesl 
též Josef Zavřel, za činnost ve Svazu důchodců Náchod, Tomáš Buriánek, působící v 
dětském oddílu TOM 3802 Lotři Hronov a Jaroslav Feltl, pomáhající ve Sdružení zdra-
votně postižených Náchod. 

Veřejně poděkování si zasloužilo ještě osm dobrovolníků, kteří rovněž ochotně po-
máhají svému okolí. 

Zdroj: Náchodský deník 23. 11. 2011 
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Paní Lidmilu Martinkovou na cenu K řesadlo 2011 navrhli členové Zastu-
pitelstva městyse Nový Hrádek. Společně s nominací do soutěže byla zaslá-
na i tato charakteristika: 

Dobrovolnická činnost paní Lidmily Martinkové je z největší části vě-
nována práci v T. J. Sokol Nový Hrádek. Mimo to, že je dlouholetou náčelnicí a 
aktivně pracuje ve výboru Sokola, organizuje cvičení s dětmi i s dospělými, 
nácviky na sokolské slety, spolupořádá plesy, zábavy a brigády. Shání a organi-
zuje další dobrovolníky a společně s nimi udělá velký kus práce. Před třiceti 
lety byla i při založení, nyní již tradičního pochodu Hrádouská vařečka, který 
každý rok pomáhá organizovat. Lída je prostě v jednom kole. 

Důvod, proč svůj volný čas netráví odpočinkem a má jej naplněn dal-
šími aktivitami, je jednoduchý – práce pro společnost ji naplňuje smysluplností 
a dobrým pocitem. Byla a je velikou propagátorkou třídění odpadů. V dobách, 
kdy této problematice nebyla přikládána taková důležitost jako dnes, na Novém 
Hrádku třídění úspěšně prosazovala. Svým nadšením a zápalem pro dobrou věc 
dokázala strhnout i ostatní. 

Dobrovolnictví není pro ni ničím navíc, je to přirozená součást jejího 
života. Obdivuhodné je na ní, že má ještě takový zvláštní dar optimismu a 
schopnost tento optimismus přenášet na druhé. To, že tolik toho Lída Martin-
ková stihne, nepřipadá nikomu na Novém Hrádku zvláštní, protože to k ní 
prostě patří. Dokáže nezištně podat pomocnou ruku, všude tam, kde je to potře-
ba a neočekává přitom, že ji za to někdo pochválí. Prostě to tak vnitřně cítí a 
koná se samozřejmostí.  

Paní Lidmila Martinková je žena se širokým srdcem, která si váží dobra 
a dovede jej uskutečňovat. Vše dělá naplno, s rozmyslem, dotahuje věci do 
konce. Je nám všem kamarádkou a velkým příkladem.  

 
Zdeněk Drašnar, starosta 

 

Přiznání k dani z nemovitosti 
Upozorňujeme vlastníky nemovitostí (domů, chat, garáží, pozemků zemědělských, 
lesních porostů a ostatních nemovitostí) na povinnost podat přiznání k dani 
z nemovitosti na příslušný finanční úřad. Pro vlastníky nemovitostí v katastru obce 
Nový Hrádek a v katastrálním území Dlouhé je příslušný Finanční úřad v Náchodě. 
Pokud došlo k jakékoliv změně ve vlastnictví nemovitosti během kalendářního roku, 
nezapomeňte podat do 31.1.2012 dílčí daňové přiznání. Jestliže zjistíte, že jste 
vlastníky nějaké nemovitosti a nemáte daňové přiznání na finančním úřadě podáno, 
musíte podat dodatečné daňové přiznání k dani z nemovitosti. Splnili jste všichni 
svoji povinnost?  V případě, že ne, snažte se svou chybu co nejdříve napravit. Bližší 
informace můžete získa na Finančním úřadě v Náchodě nebo na Úřadu městyse 
v Novém Hrádku. 

Úřad městyse Nový Hrádek 
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Krátce...       ���� 
 
• 7. září havarovalo v letadle u Jaroslavli hokejové mužstvo Jaroslavle a všichni 

hokejisté zahynuli. Mezi nimi byli i 3 čeští mistři světa, Jan Marek, Karel Rachůnek 
a Josef Vašíček. Veřejnost se s oblíbenými sportovci rozloučila 11. září na pietním 
shromáždění na Staroměstském náměstí v Praze za přítomnosti arcibiskupa Domi-
nika Duky. 

• 10. září se konalo vyhodnocení soutěže Vesnice roku 2011 v Luhačovicích. Na 
vyhlášení vítězů se vypravil celý autobus novohrádeckých občanů. Jméno našeho 
městyse mezi 3 vítěznými obcemi nezaznělo. Úspěchem přesto je vítězství v kraji a 
skutečnost, že před Novým Hrádkem se umístily pouze 3 obce v republice (zvítězila 
Komňa). 

• 11. září uplynulo 10 let od útoku na „ newyorská dvojčata“,  který změnil svět. 
Zesílil nekonečný boj proti terorismu. 

• 11. září opakovaně vypukly nepokoje v severočeských městech, především ve 
Varnsdorfu. Byly způsobeny potížemi v soužití s nepřizpůsobivými občany. 

• 15. září zemřel ve věku 100 let proslulý režisér a profesor FAMU Otakar Vávra. 

• 17. září se Na Podfaře uskutečnil za krásného počasí tradiční přespolní běh mláde-
že sokolské župy. Běželo asi 90 závodníků. 

• 19. září uspořádala místní TJ Sokol zájezd do Adalbertina v Hradci Králové na 
operu Prodaná nevěsta. Upravil ji a se 4 tělovýchovnými jednotami nacvičil Bo-
humil Gondík. 

• 16. a 17. září proběhla v kině pravidelná Sbírka použitého ošacení pro Diakonii 
v Broumově. 

• 22. září začala stavba nové lanovky na Sněžku. Stavba by měla být ukončena na 
jaře roku 2014. 

• 27. září ve věku 82 let zemřel známý scénárista Jiří Hubač. Napsal např. scénáře 
pro seriály Jaroslava Dietla – Sanitka, Tři chlapi v chalupě, aj. 

• 5. října byl po 70 letech v Praze před Hlavním nádražím odhalen pomník americké-
ho prezidenta Thomase Woodrowa Wilsona. 

• 5. září zemřel ve věku pouhých 56 let zakladatel počítačové firmy Apple Steve 
Jobs. 

• 9. října dosáhl 58 letý žokej Josef Váňa dalšího těžko uvěřitelného úspěchu. Vyhrál 
poosmé Velkou Pardubickou. 

• 20. října byl zabit po 40 letech despotické vlády v Libyii  šiřitel terorismu Mu-
hammar Kaddáfi.  
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• V Novém Hrádku bylo ustaveno občanské sdružení Stříbro s patinou. Pro zájemce 
organizuje promítání starých filmů, např. od Miloše Formana z 60. let minulého sto-
letí. 

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

• 31. října bylo veřejně vyhlášeno, že počet obyvatel naší planety dosáhl 7 miliard . 

• Koncem října a po celý listopad nepršelo. Hory byly slunečné, ale ve velkých měs-
tech se v  důsledku inverze držel obtížný smog.  

• 21. listopadu obdržela v náchodském Beránku Lidmila Martinková za dlouhole-
tou dobrovolnickou práci v Sokole čestnou cenu Křesadlo 2011.  
 

 
 

• 27. listopadu 2011  první adventní neděle otevřela připravované oslavy 650. výročí 
první písemné zmínky o Novém Hrádku v roce 2012. Na kostele sv. Petra a Pavla a 
uvnitř kostela byly umístěny pamětní desky. 

• 30. listopadu zemřel ve věku 90 let autor „krtečka“, malíř Zdeněk Miler . 
• 3. prosince přišel opět do kina Mikuláš s nadílkou a filmy pro děti. 
• 3. prosince na pozvání místních hasičů vystoupila v sokolovně rocková skupina 

HYDRA . 
• MUDr. Miroslava Jirmanová po dlouholetém působení ukončila provoz stomato-

logické ordinace v Novém Hrádku.  
• 6. prosince přijal na Pražském hradě prezident Václav Klaus starosty 13 obcí, 

které zvítězily v krajích v soutěži Vesnice roku. Setkání se zúčastnil také starosta 
Nového Hrádku, Bc. Zdeněk Drašnar a místostarosta Vladimír Říha. 
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• 7. prosince se na protest proti změně v odměňování učitelů uskutečnila jednohodi-
nová stávka učitelů. Do stávky se zapojilo více než 1600 škol, včetně místní ZŠ. 

• 7. a 8. prosince proběhla v Praze za velkých bezpečnostních opatření oficiální ná-
vštěva ruského prezidenta Dmitrije Medvěděva a jeho ženy Světlany. 
S prezidentem Václavem Klausem podepsal ruský prezident obchodní smlouvy a 
otevřel výstavu zapůjčeného výběru carských klenotů. 

• 9. prosince se uskutečnilo slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí s 
živým betlémem a koledami. Ve stejný den byla také v místní ZŠ otevřena třídenní 
výstava betlémů zapůjčených občany. Prosincové oslavy byly již součástí oslav 
velkého jubilea v příštím roce. 

 
Tři věci obdivuj – přírodu, děti, staré lidi. Tři věci rozdávej – almužnu, útěchu, pochva-
lu druhým. 
 
Přeji vám všem radost a tiché spočinutí o vánočních svátcích a do roku 2012 hlav-
ně stálé zdraví, naději a víru, že dobro vítězí. 

Anna Marková 
 

VánoceVánoceVánoceVánoce    
 Na stromečku světýlka, 

 pod ním dárků nadílka, 

 po roce jsou zase zpátky 

 nejkrásnější naše svátky. 

 Jdeme spolu pro jmelí, 

 venku lehce chumelí, 

 jdeme poslat pohledy, 

 všude znějí koledy, 

 jdeme koupit rybu, 

 tohle nemá chybu, 

 jdeme nandat do krmelce, 

 na kalužích ledu tence, 

 jdeme domů zpátky, 

 sledovat pohádky, 

 atmosféra sváteční, 

 nikdo z nás moc neřeční, 

 všichni blízcí kolem nás, 

 každý má rád tenhle čas. 
Zdeněk Drašnar 
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Znáte okolí Nového Hrádku? 
 Jakpak se kde říká, jak se to všude jmenuje? 
 

        Na tuto otázku můžete odpovědět i Vy, vážení čtenáři. V příštím roce, roce 
velkého jubilea Nového Hrádku by měla být dána do prodeje napa místních 
názvů Nového Hrádku a okolí. Postupně budou tato místa označena v terénu 
tabulkami. 
        Předkládám čtenářům k nahlédnutí otevřený seznam místních názvů s 
vysvětlivkami. Budu rád za každé doplnění nebo změnu tohoto seznamu.   
         
Požehnané Vánoce a zdraví v novém roce Vám přeje  Pavel Bohadlo 
         mobil 608 735 685  
       pavel.bohadlo@centrum.cz 
 
Místní a pomístní názvy v Novém Hrádku a okolí 
číslo název poznámka 

1 Andršova hospoda provoz skončil v roce 1962, nyní rekreace 

2 Bábina louka cestou od Holubího Palouku na Borovou, v okolí rostou 
jedle douglasky 

3 BARTOŇOVY VILY    v r. 1954 část. vyhořely, nyní Škol. středisko policie ČR 

4 Bartoňův kámen r. 1928 k výročí 10leté samostatnosti ČSR postavil 
Josef Bartoň z Dobenína 

5 Bartoňův most dřevěný most – první při cestě z Dolů do Pekla 
6 Bekova chalupa rekr. chalupa, vlastnil ji herec Josef Bek (*1918,†1995) 
7 Bílý kámen mezi Pačkorou a bývalou školou na Dlouhém 

8 Bílý kříž též Bílá skála, podle ústního podání zde ze skály spadl 
dřevař; kříž obnoven r. 2000;  

9 BOROVÁ sousední obec 
10 Borovský písník zaniklý písník při cestě od Lávek do Kalabonu 

11 Boš čp. 15, rodiště Antonína Boše 1891-1987, autora Pa-
mětní knihy Nového Hrádku 1924-1963 

12 Brdařův důl čerpací stanice vody pro obec Mezilesí 
13 BUBENIČKOVO  POLE podle posledního majitele 
14 Burketův most most pod Novým Hrádkem (silnice směrem od Rokole) 
15 Černý les místní název 
16 Číhadlo zalesněný vrchol nad Polumkama 
17 Čtvrtečkova hospoda hospoda do roku 1959, nyní rekreační objekt 
18 DLOUHÉ část Nového Hrádku  

19 DOLY                                                                                        část Nového Hrádku 
20 Dupačka zbytky staré hospody 
21 Francův kopec od Borovského písníku na Borovou, 620 m. n. m. 

22 Frymburk 
hrad v soukromém vlastnictví, probíhají zde záchranné 
práce 

23 Habrův důl od samoty Krahulčí ke studánce Pivovárek 
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24 Hamerský čp. 13 starousedlík, dnes rekreační chalupa 

25 Holubí palouk soutok Mezného (borovského) potoka s Olešenkou. Je 
zde hraniční kámen lesních revírů. 

26 Humenec název lesa 

27 Isidor (Izidor) 
kříž zasvěcený sv. Isidorovi z Madridu, patronu rolníků; 
lípa u kříže získala v anketě Strom roku 2002 třetí 
místo 

28 Javůrek chráněný strom s lavičkou 

29 Jestřábí Hora kopec nalevo od cesty mezi rozcestím U Jána a Mez-
ným Potokem, 552 m. n. m.  

30 Kalabon samota u Borové 
31 Kantorův kopec nad NH, 620 m. n. m. 
32 Kašlíkova vila rekreace, čp. 297 
33 Kolářův hrob podle ústního podání hrob sebevraha 

34 Kozí hřbet 
skalnatá část buk. lesa; nedal. místa s nápisem „Josef 
Bartoň z Dobenína“ se v 60. let. 20. stol. zřítila cesta 

35 Krahulčí část N. Hrádku, v 60. letech min. st. se hospodařilo ve 
všech staveních, dnes jen rekreační chalupy 

36 Lávky  rozcestí u potoka, který pramení nad samotou Kalabon 
37 Lepšovi čp. 4; poslední majitelé, dnes rekreační chalupa 
38 Liščovím cesta z Krahulčího do Dolů 
39 Lysá hora 520 m. n. m. Od Dolů na Krahulčí 
40 Mezný potok borovský potok, rozděluje lesní revíry 
41 Mravenčí kopec 561 m. n. m. Před Krahulčím 
42 Myší Díra stará úvozová cesta 
43 Na Čtrnáctce část lesa 
44 Na Farách nové sídliště za sokolovnou 
45 Na Hřebenu část lesa za Šraňkem 
46 Na Hvězdě chaty u Vrtulí 
47 Na Ohradě okolo hospodářského stavení Jiřího Klamty 
48 Palouček rovina na valech u hradu Frymburk, lípa z r. 1968 
49 Na Skále část Nového Hrádku vedle hradu Frymburk 
50 Na Stoleté  místo, kde stávala hospoda Na Stoleté 
51 Navrátilova hájovna čp. 3; podle posledního hajného; dnes rekr. chalupa 

52 NETRESTOVA STU-
DÁNKA 

podle hajného Netresty 

53 Nový les část lesa 
54 Obec pěšina do Dolů 
55 OVČÍ LÁVKA most přes Olešenku do tábora Astra 
56 Pačkora  rekreační chaty a chalupy 
57 Panská stráň lyžařský areál TJ Sokol Nový Hrádek 

58 Panský mlýn dnes detašované pracoviště Mikrobiologického ústavu, 
v. v. i, Akademie věd ČR 

59 Pasička les zakrývající vrchol Šibeník 
60 Pernikářka louka nad lávkami (viz U Lávek) 
61 Pivovárek studánka; podle pověsti zde stával pivovar 
62 POD POLEM místní název lesa 
63 Pod Borovinou místo nad Čížkovým Mlýnem 
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64 Polovi čp. není, poslední majitelé, dnes rekreační chalupa 
65 Polumka; Polomka usedlosti; dnes rekreační chalupy 
66 Prodej část lesa 
67 Přední Hakaberna okružní cesta kolem Krahulčí 
68 Roubalovi čp. 5, poslední majitelé, dnes rekreační chalupa 
69 Roubalův kopec horní stanice lyžařského vleku 
70 Rudka studánka; snad ji založili dělníci při těžbě železné rudy 

71 Schejbalův rybníček na potoce mezi Humencem a Vambeřicemi, dnes již 
zaniklý 

72 Slepičárna chov slepic skončil v roce 1990, nyní rekreace 
73 Smolovi čp. 9, poslední majitelé, nyní rekreace 
74 Smrčina místní název lesa 
75 Smrčkova továrna bývalá textilka v Dlouhém 

76 STATEK postavil Josef Bartoň r. 1940 jako hospodářský objekt, 
nyní penzion, provozuje holandský majitel 

77 Střelkovi čp. 31, poslední majitelé, nyní rekreace 
78 Suková patří do obce Sněžné, posl. maj., dnes rekr. chalupa 
79 Šibeník zalesněný vrchol nad Novým Hrádkem, 670 m. n. m. 
80 Širokovský les mezi Brodkem a Pod Smrčinou 
81 ŠKOLA DLOUHÉ učilo se zde do r. 1949, posl. učitel Josef Štěpán z NH 
82 Štěpnice název lesa 
83 U HRANIC rekreační chalupy u státní hranice 
84 U Buku rozcestí cest pod Krahulčím 
85 U Doubku rozcestí před Bekovou chalupou 
86 U Dubu rozcestí cest od Lávek na Krahulčí 
87 U Chaloupky zde stávala lesnická chata 
88 U Jána rozcestí u obrázku sv. Jana 
89 U Jedle autobusová zastávka 
90 U Škanderky  bývalá studánka 
91 U Šraňku závora na kraji lesa 
92 U Štočka  rybníček se soškou hastrmánka 
93 V Brodku les pod školou na Dlouhém 
93 V Oboře název lesa 
94 Vambeřice louka za Zádušním lesem 
94 Vančurova louka dnes již z velké části zalesněná 

95 Vlásina místo v lese s krmelcem, kde se za 1. světové války 
ukrýval vojenský zběh 

95 Vrch Háj kopec směrem na Borovou, 620 m.n.m. 
96 Vrtule rozvodna větrných elektráren 
96 Vysílač telefonní převaděč v Černém Lese 
97 Zadní Hakaberna okružní cesta kolem Krahulčí 
97 Zádušní les vpravo od cesty k Izidoru 
98 Zajčina samota u obce Mezilesí 
98 Zákon část Nového Hrádku nad Burketovým Mostem 
99 Zelení čp. 37, poslední majitelé, nyní rekreace 

100 Žákovec kopec pod Novým Hrádkem 

101 Žižka 
bunkr; rozbořený objekt lehkého opevnění vz. 37, typ ? 
(tzv. řopík podle ŘOP, tj. Ředitels. opevňovacích prací) 
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Naše první sezóna na hradě Frymburku 
Ani jsme se nerozkoukali a máme za sebou první sezónu na zřícenině 

hradu Frymburku. A č se někomu může zdát, že se na hradě nic neudálo, z 
našeho pohledu to byl pěkný start. 

 
1. července jsme se přestěhovali do nového domova a hned 2. července se 

díky iniciativě paní Jany Ptáčkové konal v podhradí 1. řemeslný trh. Vzhledem 
k tomu, že tuto akci stihla paní Ptáčková zorganizovat během týdne, si dovoluji 
tvrdit, že byla velice zdařilá. V podhradí jste mohli nahlídnout pod ruce zručné 
šperkařce, keramičce či tkadleně. Sami jste si mohli vyzkoušet střílení z luku a 
projít si hrad za doprovodu a výkladu našeho syna.  

Ve spolupráci se Společností ochránců památek ve východních Čechách se 
uskutečnilo několik brigád, na kterých byla odkryta dolní terasa jihozápadního 
nároží. Díky členům tohoto sdružení se 12. srpna konala 1. novodobá svatba na 
hradě Frymburku. Přes první obavy o zdraví svatebčanů vše proběhlo bez pro-
blémů a manželství pan starosta Zdeněk Drašnar úspěšně posvětil. Na tuto akci 
zavítal i redaktor Mladé fronty Dnes, který o celé události napsal krásný článek 
a domluvil si rozhovor s naším synem, který pak vyšel v celostátním vydání. 
Toto zde nepíši, abych se pochlubila, ale díky tomuto článku na hrad dorazil při 
příležitosti vyhlášení Vesnice roku Královehradeckého kraje i hejtman pan Bc. 
Lubomír Franc, který přislíbil finanční pomoc od kraje. Tento příslib v říjnu 
dodržel a naši žádost schválil. Obdrželi jsme dar ve výši 25 000,- Kč na částeč-
né pokrytí výdajů na projektovou dokumentaci konzervace hradu.  

Při příležitosti vyhlášení Vesnice roku se konal druhý řemeslný trh v pod-
hradí. Tentokrát jste mohli zhlédnout navíc šermířské turnaje, kováře při práci 
anebo ochutnat keltské placky pečené na ohni. 

Při hradu Frymburku byla zahájena ustanovující schůzí dne 15. 10 2011 čin-
nost občanského sdružení Nový kruh přátel hradu Frymburku, jehož cílem je 
především ochrana a opravy hradu Frymburku a dalších památek v jeho okolí. 
K dnešnímu dni má sdružení 15 členů. 

V průběhu léta jsme po okolí hradu sbírali pohozené kusy pískovce, z kte-
rých se nám podařilo sestavit 2 celá pískovcová ostění oken. Rádi bychom po-
prosili místní spoluobčany, kteří by měli v okolí svého domu pískovcové ka-
meny, které by mohly pocházet z hradu Frymburku, aby nám umožnili alespoň 
jejich zdokumentování. Předem děkujeme. 

Jako největší a nejvýznamnější událost nám přijde nález zbytku trámu v 
kapse nad bránou. Na tento zbytek trámu nás upozornil pan Radovan Siegel, 
který hrad s kamarády v dětství celý prolezl. Trám vyzvedl pan Ing Slavík z 
NPÚ. Odborně z něj odebral dendrodata a nyní čekáme každým dnem výsled-
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ky. Pokud se podaří z odebraného vzorku získat správná data, mohlo by dojít k 
přibližnému určení doby vzniku hradu.  

 

 
 

Před Mikulášskou nadílkou se v předsálí kina uskutečnil Vánoční trh, na 
který nám bohužel na poslední chvíli byly odřeknuty stánky s kořením a medo-
vinou. Sešlo zde několik šperkařek, řezbářské výrobky, ručně tkané a šité vý-
robky a především paličkované zboží. Musím za sebe přiznat, že jsem od této 
akce moc nečekala. O to mileji jsem byla překvapena zájmem místních občanů. 

V letošním roce nás ještě čeká Vánoční punč na hradě. 26. 12. 2011 od 14 
do 16 hodin si Vás dovolujeme pozvat stejně jako loni na kalíšek punče a me-
dový perníček. 

Do konce roku by měl být vypracován projekt na konzervaci hradu a v lednu 
se pokusíme získat dotace, alespoň na část prací. 

 
Ráda bych zde poděkovala všem, kteří nám pomáhají. Jmenovitě především 

paní Janě Ptáčkové za neustálou pomoc a podporu s organizováním všech akcí, 
panu Radovanu Siegelovi za upozornění na trám, Úřadu městyse Nový Hrádek 
za bezplatné zapůjčení předsálí kina a další podporu, panu hejtmanovi Bc Lu-
bomíru Francovi za finanční dar a všem, kteří nás podporují.  

Všem přejeme krásné svátky plné pohody a v novém roce 2012 hodně štěstí, 
zdraví a dušení pohody. 

Mirka Kahounová 
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„NA CESTÁCH ČLOVĚK MOUDŘÍ“  
 

Tento úvodní citát sice není z mé hlavy, ale úplně s ním 
souhlasím. Sice platí, že všude dobře, doma nejlépe, ale 
občas stojí za to vycestovat, ať už za kulturním vyžitím 
nebo za památkami, poznat nové tváře, zvyky a rozšířit si 
obzory.  

Jsem moc ráda, že děti dnes mají tuto možnost už od nej-
útlejšího věku. Tímto článkem bych proto chtěla poděkovat 

za uplynulých deset sezón základní i mateřské škole, které využívají mé výhod-
né nabídky na autobusovou dopravu, ale také na prodej vstupenek na divadelní 
představení a muzikály – zhlédli jsme téměř všechny nové muzikály a zavítali i 
do několika divadel v Praze a v Brně. Kromě toho jsme společně podnikli už 
řadu povedených poznávacích zájezdů do evropských metropolí a zajímavých 
oblastí, například do Londýna, Krakova, Vídně nebo Budapešti, do adventních 
Drážďan či do Bavorska.  

Za to, že děti mohly všechna tato zajímavá místa navštívit, musím poděko-
vat hlavně jejich rodičům. Věřím, že to pro jejich ratolesti bylo velkým příno-
sem, zároveň si vyzkoušely, jak samostatně jednat a jak se chovat v cizí zemi, 
zbavily se jazykové bariéry a snad jim to přinese i více chuti do učení se cizím 
jazykům, aby se při další návštěvě dalekých krajů domluvily ještě lépe. 

Dále bych chtěla poděkovat za dosavadní důvěru všem cestovatelům a turis-
tům z Nového Hrádku a okolí. Každoročně pro ně v katalozích od různých vy-
zkoušených cestovních kanceláří nacházím jejich vysněnou dovolenou, ať už je 
to u moře, na horách, v lázních nebo jinde. Vždy mě potěší, že se pravidelně 
vrací s dotazy na další dovolenou, nebo si jen tak vzpomenou a pošlou mi fotky 
nebo zavolají a pochlubí se, jak se jim dovolená vydařila. Zkrátka, že byli spo-
kojeni a opravdu prožili dovolenou svých snů. Spokojený klient, který se bude 
rád vracet, je pro mě ta největší odměna. Jsem ráda, že se lidé stále nebrání ani 
dobré zábavě: už deset let jezdíme pravidelně do vinných sklípků nebo na různé 
společenské akce.  

Už nyní pro dosavadní věrné zákazníky i pro všechny, kdo dosud váhali, ale 
chtěli by se co nejpohodlnější cestou podívat z Nového Hrádku kousek dál do 
světa, zahajuji už 11. sezónu prodeje zájezdů. Už teď v prosinci můžete využít 
slev nebo dětí zdarma na pobyty v létě 2012, zajistím pro vás i levné letenky, 
vstupenky na všechny akce v ČR, ale i některé v zahraničí, pojištění, no prostě 
vše, co je spojeno s cestováním. Nemusíte chodit nikam daleko, stačí se stavit 
nebo se ozvat e-mailem a já vám vytvořím nabídku touto rychlou, moderní 
cestou. 

Všem bych tedy ráda ještě jednou poděkovala za přízeň v tomto roce a do 
nového roku vám všem přeji hodně zdraví, štěstí a dnů plných pohody během 
našich společných zájezdů. Přála bych si, abychom v novém roce a i v dalších 
letech potkávali jen samé usměvavé a moudré lidi a pomluva a závist se nám 
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vyhnuly velkým obloukem, aby byl každý se sebou spokojený a při úvahách o 
příští dovolené nebo víkendovém cestování dával vždy přednost osvědčené 
kvalitě. 

Jana Hudková, cestovní agentura 
 

 
 
 

 

Společenská kronika 
říjen - prosinec 2011 

 

Naši nejstarší občané oslavili narozeniny: 
Drašnarová Marie 76 let 
Černý Přemysl 86 let 
Šotolová Jana 74 let 
Beková Marie 76 let 
Heřmanová Dagmar 73 let 
Grulich Ladislav 72 let 
Zákravská Anna 72 let 

Heřman František 77 let 
Rufferová Marie 76 let 
Rázlová Ludmila 81 let 
Prax Jiří 72 let 
Beková Jaroslava 74 let 
Chárová Zdenka 71 let 

 
  

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

 
 

 

Noví občánci: 
  

Matouš Škoda 
Oliver Švorc 

 
Šťastným rodičům blahopřejeme. 
 

Zemřela:  
Božena Novotná 

 

Vzpomínáme... 
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Chcete zdravější ovzduší ve svém okolí? 

Nepalte odpad, třiďte ho! 
 

Pokud vám není jedno, co dýcháte vy či vaše děti, nepalte domácí odpad. K tomu, 

aby bylo ve vašem okolí ovzduší zdravější, stačí odpad vytřídit do k tomu určených 

kontejnerů. Díky třídění odpadu se nejen zlepšuje životní prostředí, ale také se zpět 

do oběhu dostávají důležité suroviny. 

 

Většina obyvatel Královéhradeckého kraje odpad třídí, přesto se i nyní objevují pří-
pady, kdy domácnosti odpad pálí. „Naše sousedka každý týden pálí v kamnech odpad, 

patrně včetně plastů a PET lahví. Z komína se jí pokaždé valí černý dým a zamořuje 

okolí. Kontejnery má přitom padesát metrů od svého domu,“ uvedl dvaačtyřicetiletý 
Milan Rousek z Hradecka.  

Při spalování odpadu doma se uvolňuje do ovzduší velké množství zdraví škodlivých 
látek. Například při spalování PET lahví uniká do ovzduší toxický oxid uhelnatý a karci-
nogenní látky přispívající ke vzniku rakoviny. 

„Není přitom nic jednoduššího než odpad vytřídit a odnést ho do příslušných kon-

tejnerů. V Královéhradeckém kraji je už do systému na sběr a třídění odpadů zapojeno 

na 400 obcí a po celém regionu je rozmístěno více než 12.500 barevných kontejnerů,“ 
řekl Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s. která v České repub-
lice zaštiťuje systém zpětného odběru a využití odpadových obalů.  

Plasty patří do žlutého kontejneru. Před vhozením by se měly sešlápnout či zmač-
kat, aby zabíraly méně místa. Modrý kontejner je určený na sběr papíru, nápojové 
kartony se vhazují do kontejnerů různých tvarů, které jsou ale vždy označeny oranžo-
vou nálepkou, případně do oranžových pytlů. Sklo, které je možné recyklovat prakticky 
donekonečna, se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru – barevné do zeleného, 
čiré do bílého. Například pro nebezpečný odpad či vysloužilé domácí spotřebiče a 
ostatní odpad jsou určené sběrné dvory. 

Více informací k projektu společnosti EKO-KOM, a.s. který je realizován ve spolu-
práci s Královéhradeckým krajem, je možné najít na internetových stránkách 
www.cistykraj.cz. Se správným tříděním odpadu vám může pomoci web 
www.jaktridit.cz. 

Kontakt: 
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s 
Tel.: 721 562 554, Eml.: pesek@ekokom.cz 
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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, 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 22.12.2011 
• Příští číslo vyjde pravděpodobně v březnu 2012, uzávěrka bude 10.3.2012 

 

 
Maketa hradu Frymburk od Jarmily Haldové 

 

 
 
 
 

POZOR,  POZOR,  POZOR 
Svoz komunálního odpadu v roce 2012 – z m ě n a 

 
Upozorňujeme občany, že svoz komunálního odpadu 

v roce 2012 bude vždy v úterý. 
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Nejbližší kulturní akce  
 

 

 
 
 

V pátek, dne 23. 12. 2011  
v 16.00 až 16.35 hod. 

 
na Náměstí Nový Hrádek 

 
V Á N O ČN Í  T R O U B E N Í  

 
Trubači kapely „BYSTERANKA“ 

Vás uvedou 
do vánoční atmosféry. 

 
Přijďte si poslechnout, jste všichni 

zváni 

 
 
 

24.12.2011 24:00 
Půlnoční mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla, Česká mše 
vánoční „Hej mistře“ od Jakuba Jana Ryby 

26.12.2012 20:00 Vánoční zábava – Sokol, hudba Bladex 

7.1.2012 20:00 Sokolský bál, hudba STREJCI  

21.1.2012 20:00 Myslivecký bál - Sokol 

11.2.2012 20:00 Hasičský bál - Sokol 

18.2.2012 20:00 Ples rodičů a přátel školy - Sokol 

19.2.2012 14:00 Dětský maškarní bál - Sokol 
 


