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www.novy-hradek.cz 
Drazí rodáci, vážení spoluobčané, milí přátelé Nového Hrádku! 
 
 Je mi opravdu velkou ctí a potěšením, že mohu Vás, příslušníky mnoha ge-
nerací, kteří svůj život spojili s naším malebným městečkem. Zdravím všechny, 
kteří se zde narodili, usedali do školních lavic, prožívali první lásky, odjížděli 
odtud za vzděláním, prací i za voláním dálek do celého světa. Zdravím všechny, 
kterým Nový Hrádek zůstal nesmazatelně zapsán v jejich srdcích a pokaždé, 
když na ně dolehne stesk a touha po důvěrně známých místech, se k nám na 
Nový Hrádek rádi vracejí. 
 Náš městys je dokladem toho, že se nemusíme bát pohledu do minulosti, že 
máme být na co hrdi a že máme na co navazovat. Ti, kteří v našem městečku 
nebyli delší čas, jistě na první pohled poznali, jak se Nový Hrádek proměnil. 
Zvýšila se výrazně životní úroveň obyvatel i celková občanská vybavenost. 
Obec se stala dobrým místem pro život nejen pro všechny občany a chalupáře, 
ale i pro návštěvníky, kteří k nám poslední dobou stále víc a víc jezdí. 
 Milí rodáci a hosté, vzpomeňme si při této příležitosti také na své předky, 
přátele i nejbližší, kteří již nejsou mezi námi. Jistě i oni si do posledních chvil 
uchovávali v srdcích svoje oblíbené městečko. Pokud i my si budeme připomí-
nat svou historii, pokud z ní budeme brát všechno dobré, pokud se stejně jako 
naši předci budeme učit od přírody, bude náš Nový Hrádek stále vzkvétat. 
 

Projev Zdeňka Drašnara, starosty městyse, na srazu rodáků v neděli 1.7.2012 
 
 
 
 
 

650. výro čí první písemné zmínky o Novém Hrádku 
 

První písemná zmínka o Novém Hrádku je datována rok em 1362 a 
je bezprost ředně spjata s historií místní fary. Dochované konfir-
mační knihy pražského arcibiskupství v Archivu Pražské ho hradu 
podávají sv ědectví v latinském originále.  
 

PhDr. Ladislav Hladký, který se o historii městyse dlouhodobě zají-
mal, pořídil překlad do českého jazyka v  tomto znění: „Hrádek. Dne 18. 
měsíce července (1362) Martin, kněz z Hrádku, pražské diecése, 
k prezentaci pana Čeňka z Lipé k témuž kostelu v Hrádku, uprázdně-
nému po té, co Jan, správce tohoto kostela, na jinou faru v Zákraví tiše 
je doprovozen, od pana arcibiskupa pod výše uvedeným datem v Praze 
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byl ustanoven v zastoupení děkanem dobrušským jako delegovaným 
vykonavatelem.“ 

Podle konfirmačních knih Martin z Hrádku působil v místní farnosti 
v letech 1362-1364, dále to byl 1364 Matěj z Nymburka, 1364 Jiří 
z Dobrušky a rychle se střídali další venkovští faráři zvaní plebáni. Zdej-
ší římskokatolická fara  - podobně jako ostatní venkovské plebánie – 
zanikla za husitských válek a stala se na přechodnou dobu filiálkou dě-
kanství v Dobrušce. Obnovena byla zřejmě na přelomu 15. a 16. století. 

Oslavy významného výročí se těšily velkému zájmu veřejnosti a or-
ganizátoři je naplánovali na celý rok 2012. Jejich součástí bylo již 
v prosinci 2011 slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí 
s dětským vystoupením, Česká mše vánoční J. J. Ryby přednesená 
místním chrámovým sborem v kostele sv. Petra a Pavla spojená s živým 
betlémem a výstava betlémů zapůjčených místními občany instalovaná 
v základní škole. 

K začátku roku 2012 vydal městys mapu s místními a pomístními 
jmény Nového Hrádku a okolí a postupně jsou jmény umístěnými na 
kůlech označována pojmenovaná místa. 

9. března proběhla před zaplněným kinem Beseda s badatelem 
PhDr. Jaroslavem Čápem z Okresního archivu  Náchod o historii Nové-
ho Hrádku spojená s promítáním snímků archivních relikvií a pohlednic. 

 

 
 

Hlavním dnem oslav 650 let od první písemné zmínky o Novém 
Hrádku byla sobota 19. května 2012 a následující neděle. Oslavy se 
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díky upřímnému zájmu občanů i díky pěknému počasí velmi vydařily. 
Nejprve byla posvěcena Pamětní deska na stěně kostela věnovaná ze-
mřelým kněžím. Po slavnostní mši celebrované biskupem P. Josefem 
Kajnekem a doprovázené kvalitními zpěvy následoval průvod s prapory 
za účasti hostů, zástupců vedení městyse a spolků na náměstí, kde 
proběhlo svěcení opravených památek – Mariánského sloupu a Pomní-
ku padlých. Po projevu starosty městyse následovalo krátké vystoupení 
dětí a k památkám se položily květiny a věnce. Následně p. biskup za 
účasti místního faráře ThLic. P. Jana Józefa Czarny a dalších kněží 
památky posvětil. Na zakončení zazněl Svatováclavský chorál. Odpo-
ledne se u Frymburku seřadil průvod v dobových kostýmech, který ode-
šel za hojné účasti přihlížejících na náměstí, kde byla provedena „re-
konstrukce ustanovení faráře v Novém Hrádku“. Dále předvedli šermíři 
své umění, hasiči ukázali něco ze své činnosti a potom následoval zá-
bavný program pro děti a nakonec Hrádouská veselice.  Po celou sobo-
tu a neděli v kině probíhala výstava kronik, fotografií, promítání filmo-
vých ukázek z historie městyse, přístupný byl i hrad Frymburk. 

 

 
 
Dalším významným dnem oslav byla novohrádecká pouť 1. července 

2012, při které se uskutečnil Sraz rodáků, bývalých i současných obča-
nů a příznivců. Po poutní mši začal pořad v kině. Starosta Bc. Zdeněk 
Drašnar všechny přítomné zdvořile přivítal krátkým projevem. Mj. řekl:“ 
Náš městys je dokladem toho, že se nemusíme bát pohledu do minulos-
ti, že máme být na co hrdi a že máme na co navazovat. Ti, kteří nebyli 
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v našem městečku delší čas, jistě na první pohled poznali, jak se Nový 
Hrádek změnil. Obec se stala dobrým místem pro život nejen pro 
všechny občany a chalupáře, ale i pro návštěvníky, kteří k nám poslední 
dobou stále víc a víc jezdí.“ Dále následoval křest knihy Nový Hrádek 
650 let, která je jedním ze stěžejních příspěvků k oslavám. Vznikala od 
roku 2010 a podílelo se na ní 23 autorů textů. Redigovala ji PhDr. Jaro-
slava Divišová, která spolu se starostou provedla její křest. Během sra-
zu rodáků opět pro značný zájem probíhala výstava kronik, pohlednic i 
promítání filmové smyčky z historie. Samostatné výstavy byly také 
v sokolovně, v požární zbrojnici a v mateřské škole. Otevřená byla také 
základní škola, Úřad městyse, knihovna, kostel sv. Petra a Pavla a pří-
stupný byl i hrad Frymburk. Na náměstí probíhaly trhy lidových řemesel, 
pouťové atrakce, nabízelo se občerstvení všeho druhu a sousedské 
posezení při dechovce. V kině se prodávaly upomínkové předměty – 
kniha Nový Hrádek 650 let, pamětní mince, odznaky a pohledy. Tradiční 
pouťové opékání selete a taneční zábavu hasiči uspořádali předem, 
v sobotu 30. června. 

V rámci oslav pro-
běhly i další akce 12. 
května 2012 to byl 30. 
ročník pochodu Hrá-
douská vařečka za 
účasti 469 pochodují-
cích, 3. června 2012 
Sokolský slet Župy 
Podkrkonošské Jirás-
kovy s 440 cvičenci 
v 11 skladbách, 23. června 2012 koncert skupiny Katapult a 1. září 
hasičské závody O pohár starosty městyse. 

 
Rok vzpomínek 650 let první písemné zmínky o Novém Hrádku za-

končí v pátek 28. září 2012 Oslava svátku sv. Václava. Po slavnostní 
mši svaté vedené místním knězem se na všechny historické prapory – 
obecní, sokolský a hasičský připevní jubilejní stužky. Na závěr se u kos-
tela zasadí pamětní lípa. 

 
Je potěšitelné, že si občané Nového Hrádku vzali oslavy významné-

ho výročí za své, pomáhali s  organizací nebo se akcí alespoň zúčastni-
li. Ukázalo se opět, že společná práce dokáže spojit i lidi. 

Anna Marková 
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KNIHA NOVÝ HRÁDEK 650 LET  
 

V roce 2012 městys Nový Hrádek slavil výročí 650 let od první písemné zmínky o obci.  
Jedním ze stěžejních příspěvků k oslavám je kniha Nový Hrádek 650 let. 

 
Publikace, která je prvním monografickým dílem o Novém Hrádku, postihuje kromě 

přírodních poměrů či historie hradu Frymburk a městyse také historii školství, farnosti, 
kulturní, sportovní, spolkový a společenský život občanů. Výpovědí o ojedinělé odvaze 

občanů je pojednání o účastnících ilegálního hnutí v době protektorátu. 
 

Specifickým svědectvím minulosti je kapitola „Místní a pomístní jména v Novém Hrádku 
a okolí" doplněná mapkou 1:15 000, která je volnou přílohou publikace. Kapitola 

„Písemnictví" si v jednotlivých statích všímá lidové slovesnosti a nářečí. 
 

Publikaci uzavírá kapitola „Neuskutečněné projekty" o stavebních plánech a projektech 
 z let minulých, které nebyly realizovány. 

 
Snahou autorů bylo, aby kniha měla lidský rozměr, aby se suchá fakta střídala s příběhy, 
vyprávěním a fakty, která snad byla suchá kdysi, ale dnes s sebou nesou atmosféru doby 

minulé. V knize byla dána přednost původním, často ještě nikdy nezveřejněným materiálům. 
 

Vázaná kniha formátu A4 má 279 stran a kromě textu obsahuje velké množství historických 
fotografií, pohlednic, plakátů a dokumentů. 

 
Cena publikace je 480,- Kč a lze ji zakoupit na Úřadu městyse Nový Hrádek  

nebo v restauraci Na Kovárně. 
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Druhá etapa rekonstrukce sokolovny zahájena 
"Jsem opravdu šťastný, že Vám mohu podat příznivou informaci 
ohledně rekonstrukce sokolovny. Jak možná víte, stav chátrající budo-
vy už se blížil čím dál více neudržitelné situaci a reálně hrozilo její uza-
vření na zimní období. Po několika kolech opakovaných žádostí o dota-
ce v posledních letech jsme konečně byli úspěšní..." 
 

Tak byla zveřejněna zpráva starosty TJ. Sokol Nový Hrádek na interne-
tových stránkách našeho městyse. S radostí nyní již lze také oznámit, že 
stavební práce druhé etapy rekonstrukce budovy sokolovny započaly a bude 
na ni ještě v příštím roce navazovat etapa třetí, kterou jsou úpravy fasády 
zateplovacím systémem, výměna oken a dveří v obvodových stěnách a vy-
tápění tepelným čerpadlem. Stavební úpravy druhé etapy rekonstrukce bu-
dovy spočívají v nových rozvodech ústředního vytápění teplovodním sys-
témem, v rozvodech vody, elektrorozvodech, zřízení skladových prostor pro 
potravinářský provoz, skladu cvičebního a tělocvičného nářadí, vstupního 
prostoru, šaten a velmi náročných stavebních úprav prostorů jeviště. Zde 
bude vytvořen mezistrop mezi stávající stropní konstrukcí, který bude ve 
čtvrté etapě rekonstrukce budovy tvořit podlahu posilovny. Současně bude 
zmenšena hloubka jeviště. Stavební úpravy prostoru občerstvení budou pro-
vedeny dle současných hygienických předpisů odpovídajících praxi dle Na-
řízení EP a Rady (ES).  

 Relativně samostatnou součástí druhé a třetí etapy je záměr vybudovat 
nové venkovní schodiště s bezbariérovým přístupem, který je odvislý od 
získání finančních prostředků od MAS Pohoda venkova. Čtvrtá etapa rekon-
strukce je výhledovým řešením. Celkový vnější vzhled budovy bude zacho-
ván. 

 Práce je náročná, zejména vzhledem k provázanosti úprav třetí etapy, 
která řeší také zdroj vytápění. Na obě etapy, druhou a třetí, jsou schváleny 
finanční prostředky. Na etapu druhou to jsou dotace z Ministerstva školství 
mládeže a tělovýchovy a na etapu třetí z Ministerstva životního prostředí. 
Část finančních prostředků na obě etapy musíme použít z vlastních zdrojů 
jako spoluúčast. 

 Z čeho však T. J. Sokol radost nemá je to, že jsme nuceni na zimní ob-
dobí 2012-2013 uzavřít budovu sokolovny pro veškerá cvičení a společen-
ské zábavy. O to víc bude však radostnější a slavnostnější otevření k trvalé-
mu užívání v roce 2013. 
 

 Jiří Hlaváček st., Jeronym Holý ml. 
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Krátce...       ���� 
 
• 23. června v místní sokolovně úspěšně a za velké účasti jejích příznivců vystoupila hudební 

skupina Katapult.  
• 26. června se v kině konala tradiční školní akademie na ukončení školního roku. Řada vtip-

ných scének a tanečků zaujala přítomné již při dopolední generálce. Odpolední představení 
obohatilo vystoupení mažoretek a vystoupení žáků ZUŠ Nové Město n. Met. Dojemné jako 
vždy bylo vystoupení dětí mateřské školy a také loučení se žáky 9. třídy základní školy. 
 

 
 
• 30. června uspořádali místní hasiči tradiční pouťové opékání selete spojené s příjemným 

večerem při hudbě Pavla Grima. 
• 1. červenec 2012 byl dalším významným dnem oslav 650. výročí městyse. Při novohrádecké 

pouti se konal Sraz rodáků, bývalých i současných občanů a příznivců. Proběhl křest zdařilé a 
zajímavé knihy Nový Hrádek 650 let.  Účastníci si mohli prohlédnout výstavy o historii 
městyse, spolku hasičů, sokolů a škol. K prohlídce byl otevřen úřad městyse, kostel sv. Petra 
a Pavla, obě školní budovy, sokolovna, požární zbrojnice a přístupný byl také hrad Frymburk. 

• Léto 2012 bylo velmi bouřlivé a bohaté na náhlé místní přívalové deště. V noci z 2. na 3. 
července meteorologové zaznamenali za 15 hodin 41 tisíc blesků. 

• 5. a 6. července se konal v Praze v Synot Tip Aréně XV. všesokolský slet. Úchvatné bylo 
večerní vystoupení a přes velké vedro i vystoupení denní, které bylo zpočátku provázené deš-
těm. Atmosféra byla úžasná, duch Sokola se udržel. 

• 16. července zemřel ve věku 75 let český chemik světového významu a mj. objevitel prepará-
tu proti AIDS, Antonín Holý . 
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• 22. července P. Jan Józef Czarny veřejně oznámil, že v naší farnosti po 1. září končí a 
odchází na vlastní žádost do důchodu.  

• 24. až 29. července byl z důvodu opravy omezen provoz na cestě u Písníku. 

• 27. července až 12. srpna se konaly v Londýně 30. olympijské hry. Precizně připravená a 
zorganizovaná sportovní klání lidé mohli po celou dobu sledovat na televizních obrazovkách. 

• 25. srpna uspořádala TJ Sokol Výlet do 
Orlických hor . 25 účastníků vyjelo cyklo-
busem na Šerlich. Z parkoviště vystoupali 
na Velkou Deštnou a přes Luisino údolí šli 
kolem kostela sv. Matouše přes Jedlovou a 
Panorámu do Deštné k cyklobusu. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
• 31. srpna byla zastavena průmyslová výroba klasických wolframových žárovek v ČR i 

v celé EU. 
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• 1. září proběhl na cvičišti místního požárního sboru 8. ročník soutěže v požárním sportu 
nazvaný O pohár starosty městyse. Muži obsadili první místo, ženy byly páté. 

• 2. září bylo dnem loučení ThLic. P. Jana Józefa Czarny po více než 17 letech působení 
v novohrádecké farnosti. Dojemný byl průběh jeho poslední mše sv., při které se s ním farníci 
loučili. Veselým zakončením byla odpoledne neformální párty na farské zahradě. Souběžně s 
loučením probíhalo vítání nového pana faráře P. Františka Hofmana, který nastupuje na je-
ho místo. 

Miroslav Tyrš: Sokol, to není jen tělocvik a sport, ale také morálka a vztah k národu a naší 
vlasti. Síla člověka záleží hlavně v tom, že je článkem celku. 

 
Anna Marková 

 
 

Drazí farníci a přátelé! 
Dnešní neděli, kdy končím svou službu jako farář na Novém Hrádku, chtěl 
bych říct se sv. Pavlem: 
„Také já, když jsem k vám přišel hlásat svědectví o Bohu, nepřišel jsem s ně-
jakou zvláštní výřečností nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že u vás ne-
chci znát nic jiného, než Ježíše Krista, a to ukřižovaného... A moje mluvení a 
kázání nezáleželo v přemlouvavých slovech moudrosti, ale v projevování Du-
cha a moci. To proto, aby se vaše víra zakládala na moci Boží, a ne na moud-
rosti lidské. " (1 Kor. 1, 18-2,5) 
 

Uplynulo skoro 18 let od doby, kdy jsem přišel mezi Vás a za tento čas jsem 
měl možnost opravdu usilovnou prací poznat život této farnosti. Bylo mi dáno 
prožívat s Vámi jak všední dny, tak i velké radostné svátky. 

Za ta léta přijalo 115 dětí svátost křtu, bylo 15 svateb, u prvního sv. přijímá-
ní bylo 51 dětí, svátost biřmování byla udělena 42 věřícím a bylo 192 pohřbů. 

V postní době roku 2000 byly farní Misie. 
S modlitbou a důvěrou v Boží požehnání a s prosbou o ochranu P. Marie 

Rokolské, jsme prožívali přechod do třetího tisíciletí. Na památku toho byl 
postaven u kostela nový misijní kříž. 

Velkou radostí byla po stránce duchovní práce s dětmi, mládeží a s celým 
společenstvím rodin. Vážím si, že v naší farnosti nikdy nechyběli ministranti. 
Mé srdce vždy jásalo, když jsem viděl, jak tatínkové, kteří byli dříve ministran-
ty - vedou své syny k službě oltáře. 

Nedovedu si představit prožívání velkých slavností a svátků bez zpěvu 
chrámového sboru a zpěváků ostatních sborů. Těší mě, že máme 4 varhaníky a 
to je velký úspěch pro farnost. 

S velkou radostí vzpomínám na naše společné zájezdy na setkání s papežem 
v Praze a v Hradci Králové. Také poutě do Vambeřic, Barda, Čenstochové, 
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Králík a Libice n. Cidlinou. Čas prázdnin znamenal návštěvu dětí na chaloup-
kách i návštěvu rodin na jejich společné dovolené v různých částech republiky. 

Můj dík patří všem, kteří věnujete svou práci pro čistotu, výzdobu a krásu 
farního kostela a také kaple na Borové a ve Sněžném. 

Vzpomínám, s jakým nadšením jste se pustili do opravy fary a bytu pro kně-
ze. Byla to výměna krytiny střechy, nové elektrické vedení, topení a také vyba-
vení nábytkem. Pomoc při výměně oken a nové omítky ze severní strany fary. 

V tomto roce, kdy slavíme 650 let farnosti, obdivují lidé při návštěvě kostela 
jeho krásu a ptají se, jak se nám to povedlo. Vždy říkám, že bez oddaných far-
níků a ostatních občanů bychom to nedokázali. 

Během těchto let jsme opravili střechu kostela včetně sanktusové věžičky, 
byl instalován nový hromosvod a provedlo se odvodnění střechy kostela. 

V roce 2001 byly osazeny nové dveře hlavního vchodu, vedlejšího vchodu a 
zákristie. Byla vyrobena 3 nová okna do zákristie a také nové regály do vedlejší 
zákristie. V roce 2003/4 byla provedena konzervace oltáře sv. Josefa a sochy 
sv. Jana Nepomuckého. V roce 2005 byla vyměněna elektroinstalace na mědě-
nou a interiér byl nově osvětlen. Aby se zabránilo vlhkosti uvnitř kostela, ose-
kala se omítka a přistavila se větrací přizdívka. 
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V roce 2006 kostel byl vymalovaný. Pod lavice bylo umístěno dřevěné bed-
nění. Byl konzervován a pozlacen rám obrazu sv. Petra a Pavla na hlavním 
oltáři. Také byl konzervován obraz sv. Anny, socha Božského Srdce Páně a 
socha Srdce Panny Marie. Byla zakoupena nová plátna na oltáře. Na jubilejní 
slavnost jsem koupil nový zlatý kalich s obětní miskou a paténu. 

Od roku 2007 trvá sbírka na opravu našich varhan. Díky obětavosti Vaší a 
všech přátel našeho kostela už od 3. srpna tohoto roku, začínáme s opravou 
varhan. 

Můj pozdrav a dík patří Vám všem, které jsem potkal během svého působení 
na Novém Hrádku a okolí. Děkuji za všechny dary a dárky, které mi dělaly 
radost. 

Děkuji panu starostovi a občanům Borové za péči o kapli, věřícím ze Sněž-
ného za velikou starost o kapličku, starostovi Janova za opravu kaple v Tisu. 

Velké poděkování patři starostům městyse Nový Hrádek za dobrou a přátel-
skou spolupráci. Děkuji za dobrou spolupráci ředitelům a učitelům Základní 
školy a Mateřské školky, hasičům a členům Sokola na Novém Hrádku. 

S hrdostí a vděčností hledím na farníky, kteří s láskou a obětavou práci vě-
nují svůj čas, aby farní kostel a kaple byly důstojným místem k opravdovému 
prožívání mše svaté a udělování svátostí. Přeji Vám, abyste dále v tomto díle 
pokračovali. 

Trvalou památkou jubilejního roku - 650 let farnosti- zůstanou dvě mramo-
rové desky věnované naším předkům a kněžím, kteří zde působili. 

Místem zvláštním pro nás je poutní místo Rokole. U Panny Marie jsme zís-
kávali duchovní posilu. Děkuji sestrám z Rokole za duchovní pomoc a modlit-
bu. 

 
Loučím se, ale mé srdce je naplněno vděčností, že jsem zde, v tomto krás-

ném koutě Orlických hor, mohl být Vaším farářem. Česká země se pro mě stala 
druhou vlastí a Nový Hrádek druhým domovem, a takto už nadále zůstane. 

Můj dík patři všem občanům, křesťanům ostatních církví a všem hledajícím 
pravdu a krásu. Díky za toto velké Bohem požehnané společenství. 

 
Budu na Vás pamatovat i nadále ve svých modlitbách 
 

ThLic. P. Józef Czarny 
farář 

 
Nový Hrádek 1. září 2012 

 



13 

 
P. Hofman a P. Czarny 

 

Vážení obyvatelé Nového Hrádku a okolí! 
Chci se Vám představit, jako nový farář na Novém Hrádku s novým elánem do 
nové kněžské práce. Opravdu to pro mne u Vás bude hodně nové a hodně se na 
to těším. 
 

Jmenuji se František Hofman, je mi už padesát a víc, pocházím od Hradce Krá-
lové, knězem jsem 26 let a působil jsem už v Červeném Kostelci +1, Hlinsku +2, 
Lázních Bělohrad +4, Dvoře Králové nad Labem +8, Bílém Újezdě + 3 pak + 4, Solni-
ci + 4; +3; + 2, a sem k Vám přicházím ze Skutče + 2 a pak + 1 (to plus jsou další 
farnosti, které jsem měl na starost.) Z toho je vidět, že už vím, o čem to je být kně-
zem (farářem). 

Na Novém Hrádku jsem poprvé byl na maturitním večírku, ale to už je strašné 
dávno. Občas jsem se tu v poslední době objevil u nějakých známých.  Líbí se mi 
tu. Máte tu krásnou přírodu, v městysi pořádek a asi vše podstatné k životu, až na 
příjezdovou cestu od Dobrušky �.  

14 

Přicházím sem jako Váš nový farář. To slovo je zažité, ale poněkud bezobsažné. 
Farář – tedy ten, kdo bydlí na faře. A dál,… ??? Berte to tak, že farář je jakýsi úřed-
ní titul, právě podle toho baráku, kde ho najdete. 

Já sem ale přicházím jako Váš duchovní otec. (věk už na to mám ☺ - bylo ko-
mické, když mi v 25 letech 75 leté babičky říkaly OTČE ☺ ) Chci tu být pro Vás 
všechny, ne jen pro ty, kteří chodí pravidelně, či nepravidelně do kostela. Jsem Tu, 
abych požehnal celou farnost. (požehnal – znamená v podstatě naplnil Boží pomo-
cí, prosil o zbavení zla, kleteb,…, které tu možná po staletí visí). Pomohl a vyprosil, 
aby se nám tu žilo lépe!  

Být otcem znamená být tím, kdo za své nese zodpovědnost, kdo je jim nablízku, 
pomáhá, stará se o ně, chrání je a pomáhá jim, napomíná, ale také hlavně chválí a 
doceňuje. Kdo je má rád, kdo se pro ně obětuje. Proto jsem tady. 

Na primičním oznámení jsem měl citát z Bible: „Pojďte ke mně všichni, kdo se 
lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.“ Mt 11,26 To je motto celé mé služ-
by, to je mé poslání. A také mé pozvání. Stavte se, když Vás budou bolet zuby – já 
Vás pošlu sice k zubaři ☺, ale potěším Vás, stavte se, když Vás bude štvát sou-
sed(ka), já mu (jí) to neřeknu, ale sdělená bolest, poloviční bolest,…. Stavte se, 
když,…. Jsem tu pro Vás všechny. Rád bych se spřátelil s mládeží – veškerou! Ne-
bojte, nebudu Vás obracet na víru, ale třeba se pokusíme pobavit o životě, jeho 
smyslu a hodnotách,… Chtěl bych najít cestu ke starým, opuštěným lidem, za-
vzpomínat na doby dávno minulé a možná i jejich víru v mládí,… A je toho hodně, 
co bych chtěl,… 

Samozřejmě chci pokračovat v díle mého předchůdce ThLic. Jana Czarného! 
Farnost celkově v tak dobrém stavu (kostel, fara, úřad, farníci,…) jsem ještě nikdy 
nepřebíral! Je to pro mne velká výzva a zodpovědnost! 

Nechci v žádném případě dělat z fary centrum pro bezdomovce, ale chtěl bych 
z fary udělat druhý domov pro každého z Vás. Proto chci začít s rekonstrukcí jedné 
dolní místnosti na takové „3 v 1“. To znamená kancelář, obývák a kuchyňku pro 
nás všechny, abychom měli místnost, kde nám spolu bude dobře. Nápadů a plánů 
je hodně, no uvidíme, co vše a jak rychle se dá zrealizovat.  

Na závěr vysvětlím a zdůrazním dvě slova. Chci být KATOLICKÝM KNĚZEM. Ka-
tolický znamená všeobecný, čili ten, kdo je pro všechny. Kněz, to je ten, kdo po-
svěcuje, spojuje s Bohem, s nejvyšším dobrem, kdo dává naději a radost, kdo má 
rád, chcete-li, kdo opravdu miluje, kdo potěšuje. 

Budu se snažit, abych tu přinesl i kus veselí – i podle mě je největším Čechem 
Jára Cimrman. ☺ 

 
Ať se máme všichni rádi a je nám tu spolu dobře! 

 Váš Otec František 
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JeštJeštJeštJeště    vzpomínání na XV. všesvzpomínání na XV. všesvzpomínání na XV. všesvzpomínání na XV. všesooookolský sletkolský sletkolský sletkolský slet    
 

BBBBěhem letního hem letního hem letního hem letního času se mi asu se mi asu se mi asu se mi často vrací momenty zasto vrací momenty zasto vrací momenty zasto vrací momenty z    XV. všesokolského sletu vXV. všesokolského sletu vXV. všesokolského sletu vXV. všesokolského sletu v    Praze. Praze. Praze. Praze. 

Vzpomínám na ta velká tepla, veVzpomínám na ta velká tepla, veVzpomínám na ta velká tepla, veVzpomínám na ta velká tepla, večerní bouerní bouerní bouerní bouřky, rozky, rozky, rozky, rozžhavené ulice, šatnhavené ulice, šatnhavené ulice, šatnhavené ulice, šatnoooové prostory a vé prostory a vé prostory a vé prostory a 

řadadadadiiiicí plochy, trpcí plochy, trpcí plochy, trpcí plochy, trpělivé autory slivé autory slivé autory slivé autory skladeb, cvikladeb, cvikladeb, cvikladeb, cvičence a cvience a cvience a cvience a cvičenky zenky zenky zenky z    naší jednnaší jednnaší jednnaší jednooooty, sety, sety, sety, se    kterými kterými kterými kterými 

jsme se míjeli nebo prohodili pár slov, trochu unavené nebo moc rozpustilé djsme se míjeli nebo prohodili pár slov, trochu unavené nebo moc rozpustilé djsme se míjeli nebo prohodili pár slov, trochu unavené nebo moc rozpustilé djsme se míjeli nebo prohodili pár slov, trochu unavené nebo moc rozpustilé děti ti ti ti 

zzzz    našich Duchnašich Duchnašich Duchnašich Duchů....  

 

Také na to, že nám na přežití dlouhého čekání při nástupech pomáhaly sáčky 

s bonbony, nebo i jen čistá voda. Uvědomuji si, že se mnou do Prahy jely bezvadné 

maminky, teta a babička. Všechny s mladšími dětmi – trpaslíky zvládaly 

s humorem nejasné situace. Vystoupení jsem živě žádné neviděla. Jen jeden mo-

ment jsem měla možnost nahlédnout ze schodišťového vstupu a propadnout at-

mosféře pátečního odpoledního vystoupení. Duchové nastupovali vstupními pod-

chody na stadion, kde již cvičilo žactvo Asociace sportu pro všechny skladbu Mezi 

hvězdami v modrých oblečcích se žlutými velkými koulemi. Synot Tip Aréna vřela 

jako kotel nadšením diváků, tleskala žactvu a nastupujícím a cvičícím trpaslíkům 

s rodiči a žluťásky s plastovými kýbly. Tuhle chvíli si budu dobře pamatovat a uvě-

domovat.  Potom jsem opět spěchala k zadnímu východu, kudy měli vyběhnout i 

naši žluťásci. Zahlédli náš typicky hráškový pytel na přenášení kýblů? Neztratili se. 

A už jsme spěchali na Hlavní nádraží na vlak a rychle domů. 

  

Uběhl prázdninový čas a mnohé cvičence velké i malé jsem ani nepotkala. Ale 

věřím a doufám, že se budeme opět rádi setkávat na cvičebních hodinách, sportov-

ních i kulturních akcích a že i příští sokolský slet nás znovu osloví.  

Dovolím si ještě uvést výrok pana Václava Havla z Lán po XII. sletu v roce 1994. 

Byl také uveden v propagačním časopisu Sokol 2012. 

„To cvičení najednou mělo ducha, to nebyla drezůra, přehlídka dokonalých po-

hybů. Z toho čišel jakýsi duch dobré vůle, lidské vzájemnosti, lidské solidarity, 

smyslu pro rodinu, pro podávání si rukou generací. Radost ze společného vystou-

pení, ze společné demonstrace názoru, to je něco velmi, velmi povzbuzujícího, což 

mě popravdě řečeno, zaujalo stokrát víc než sto pět politických šarvátek či afér.“ 

  

     Zavzpomínala Lidmila Martinková 
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Malá vikariátní kopaná 
8. 9. 2012 se 14 farníků zúčastnilo malé vikariátní kopané v Náchodě, kde 
reprezentovali farnost Nový Hrádek.  

 

Ve skupině A jsme pokořili týmy Z Červeného Kostelce (2:0) a Trutnova 

(1:0). Síly už nám nestačily na borce z Broumova (0:1) a Olomouce (0:2). Přes-

to byl náš postup do semifinále zajištěn. Ve čtvrtfinále jsme se utkali s týmem 

„Duté hlavy“, který jsme porazili na penalty. V semifinále se náš tým opět utkal 

s borci z Olomouce, kteří potvrdili svoji kondici a zvítězili 0:2. Čekal nás tedy 

zápas o třetí místo s hráči Jaroměře, který jsme vyhráli 2:1!! Ve finále se proti 

sobě postavil tým z Olomouce a tým „Zilvar“ z Rychnova nad Kněžnou. Na 

penalty zvítězil „Zilvar“. 

Celkem náš tým tedy hrál sedmkrát (2x8 min), vstřelili jsme 6 gólů (3 Filip 

Hlaváček, 3 Pavel Sobotka st.). To, že se náš tým umístí na tak krásném místě 

rozhodně nikdo nečekal, o to větší radost máme z toho, že zlatý Rychnov a 
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stříbrná Olomouc nejsou z náchodského vikariátu, a tedy s nadsázkou můžeme 

říct, že Nový Hrádek je fotbalovým mistrem vikariátu… 

 

Na závěr chci poděkovat Veronice Bohadlové, která byla naším „manaže-

rem“ a velkou podporou, Pavlu Sobotkovi st. - našemu trenérovi, a samozřejmě 

všem hráčům, kteří do zápasů dali to potřebné srdíčko ☺. 

Ludmila Sobotková 
 
 
 
 
 

Do výcviku v lyžařském oddílu přijímáme děti 
z Nového Hrádku i okolí 

 
Přiveďte děti na trénink každé úterý od 16 hod. u mateřské školy 

 
- Ideální věk 6 – 8 let 
- Dítě se naučí výborně lyžovat pod vedením trenérů lyžování II. a III. třídy 
- Pěstuje se soutěživost 
- Mimo sezónu rekreačně atletika, cyklistika, turistika 
- Celosezónní jízdenka na vlek v místním areálu 
- Pojištění vyplývající z členství v TJ Sokol 
- Týdenní soustředění v Peci pod Sněžkou těsně před zahájením lyžařské 

sezóny 
- Oddíl může zapůjčit výstroj (množství omezeno) 
- Oddílová stejnokrojová zimní kombinéza k dispozici 
- V době provozu areálu v zimních měsících tréninky 2 – 3x týdně, mimo 

sezónu 1x týdně. V době letních prázdnin tréninky nejsou 
- Předpokládá se podpora rodičů nejen finanční, ale i při zabezpečení pro-

vozu areálu a jeho přípravě na sezónu 
- Podrobné informace na tréninku, nebo u p. Holého st. – Hradní ul. čp 

100, Nový Hrádek, tel. 491 478 145 
 

Imrich Chrenko 
 

18 

 
 
 

 

MMoottttoo::  „Vzděláváním k pestřejšímu životu.“ 
 

 

Týden vzdělávání dospělých 
 
Zajímavé semináře, ukázkové hodiny a lekce, kreativní dílny, vý-

stavy a workshopy na nejrůznější témata Vás čekají v týdnu od 12. 
do 16. listopadu 2012 v rámci Týdne vzdělávání dospělých. Účastníci 
se mohou dozvědět mnoho zajímavých informací, vyzkoušet si co by 
je bavilo či v sobě objevit další potenciál. Téměř všechny aktivity bu-
dou probíhat v prostorách úřadu práce v Náchodě (naproti autobuso-
vému nádraží). 

Aktivity jsou zaměřeny na všechny osoby bez rozdílu věku či vzdě-
lání a jsou určeny komukoliv, kdo má zájem se dále vzdělávat či roz-
víjet. Ať už je to cestou skrze školní lavice či rekvalifikační kurzy. 
Všechny akce jsou pro účastníky zcela zdarma. 

Koncept Týdne vzdělávání dospělých je nastaven v duchu osob-
nostního rozvoje od lehčích témat až po odborné semináře. Jedná se 
o oslavu celoživotního učení, spojenou se zábavou a příjemnou atmo-
sférou. 

Hlavním cílem TVD 2012 v Královéhradeckém kraji je seznámit ve-
řejnost s možnostmi a významem celoživotního učení a nabídnout 
konkrétní vzdělávací možnosti v regionu. Chceme vyzdvihnout vý-
znam vzdělávání pro zvyšování kvalifikace a uplatnění se na trhu prá-
ce. Akce se pořádá pod záštitou  a ve spolupráci s Asociací institucí 
vzdělávání dospělých ČR, která je nositelem ochranné známky Týdny 
vzdělávání dospělých® - http://www.tydnyvzdelavani.cz/,  zadavate-
lem akce je Královéhradecký kraj. Tradice Týdnů vzdělávání dospě-
lých v ČR sahá do roku 1995 a letos již potřetí jej 
v Královéhradeckém kraji organizují kontaktní pracoviště úřadů práce 
(v Hradci Králové, Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Trutno-
vě).  

Podrobné informace o programu v každém regionu získáte 
v průběhu října na příslušných úřadech práce nebo naleznete na 
www.kr-kralovehradecky.cz . 
 

 

www.tydnyvzdelavani.cz 
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Společenská kronika 
červenec - září 2012 

 
Naši nejstarší občané oslavili narozeniny: 

 

Jirman František 81 let 
Frimlová Olga 73 let 
Hartmanová Marie 76 let 
Remeš Josef 75 let 
Cejnar Antonín 73 let 
Pružinová Jaroslava 86 let 
Hánl Josef 80 let 
Cejnarová Marie 70 let 
Augustová Anna 89 let 
Němcová Anna 72 let 
Marková Božena 78 let 
Trávníček Miroslav 83 let 

 

Černá Olga 83 let 
Kozlová Marta 80 let 
Hartman Antonín 80 let 
Martinková Marie 70 let 
Drašnarová Marie 84 let 
Šotolová Marie 72 let 
Novotná Lidmila 90 let 
Přibyl Jiří 75 let 
Štěpán Jaroslav 72 let 
Kopecký Mojmír 86 let 
Svatoň Josef 70 let 

 

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

 
  

 

 

Nový občánek:  
 

Marie Rita Hlaváčková 
 
Šťastným rodičům blahopřejeme. 

 
Zemřely:  
 

Marie Balcarová 
Jaroslava Fáberová 
 

Vzpomínáme... 
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Nový Hrádek má turistickou vizitku, k dostání je na úřadu městyse, v restauraci Na 
Kovárně a na hradě Frymburk. Více informací najdete na:  
http://www.turisticky-denik.cz/vizitka/2077-novy-hradek.html 

 

    
 
 
 

 

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 26.9.2012 
• Příští číslo vyjde pravděpodobně v prosinci 2012, uzávěrka bude 10.12.2012 
 


