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Nový Hrádek oslavil titul krajské vesnice roku 
Oficiální tečku za letošním krajským kolem soutěže Vesnice roku udělalo předá-
vání ocenění v Novém Hrádku. Městys na Náchodsku se pyšní zlatou stuhou pro 
vítěze a bude náš kraj reprezentovat v celostátním finále.  
 

Modrou stuhu za společenský ži-
vot získalo Strážné (TU). Bílou stuhu 
za činnost mládeže udělila porota obci 
Nepolisy (HK). Oranžovou stuhu za 
spolupráci obce se zemědělským 
subjektem má Rudník (TU). Porotci 
udělili také druhé a třetí místo. Na 
pomyslných stupíncích vítězů tak 
stanuly Žďár nad Metují (NA) a Vi-
lantice (TU). Další obce si mezi sebou 
rozdělily ceny hejtmana. O titul Ves-
nice roku se v kraji letos ucházelo 12 
obcí. Odborná porota je všechny na-
vštívila a následně rozhodla o vítězi. 
Slavnostní předání všech ocenění se 
uskutečnilo v sobotu 10. srpna ve vítězné obci.  

Výše uvedenými slovy informoval zpravodaj Královéhradeckého kraje o naší 
VELKÉ slavě, která proběhla u nás v Novém Hrádku. Všichni z nás jsme si tento vý-
znamný den užili a budeme na něj dlouho vzpomínat stejně tak, jak jsme vzpomínali na 
oslavy vítězství krajského kola soutěže Vesnice roku 2011. Třeba dalších osm let, než 
si to zase zopakujeme ☺. Níže najdete krátkou rekapitulaci toho, co se událo. 

 
Již v pátek 9. 8. od 21.00 hodin se za hojné účasti nadšených 

posluchačů, ale i tanečníků na náměstí uskutečnil koncert supiny 
Band-a-SKA. 

Samotné sobotní vyhlášení proběhlo za účasti organizátorů 
soutěže, zástupců ministerstev, starostů obcí, dalších hostů a 
samozřejmě občanů našeho městyse. Předávání cen bylo dopl-
něno bohatým kulturním programem. Vystoupili děti 
z pěveckého souboru Hrádováček a loutkoherci z T. J. Sokol se 
speciálně napsanou hrou Smart Honza. Vše bylo přenášeno na velkoplošnou obrazovku 
a zároveň probíhal přímý internetový přenos (celý záznam je možné shlédnout zde:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=FrQF2tgK61E).  
Na náměstí se svými koncerty vystoupily od 13.00 hodin malá dechová hudba Sta-

vostrojka a od 17.00 hodin folková kapela Fukanec. Ve zcela zaplněném kostele sv. 
Petra a Pavla se od 16.30 hodin konal koncert Chrámového sboru a Scholy. Od 14.00 
do 16.00 hodin si nejen děti užily velký zábavný program Vosa jede, který byl plný her, 
dětského diska a soutěží. Nechyběl ani skákací hrad, malování na obličej a balónková 
show. Všichni zúčastnění si mohli prohlédnout naši obec vláčkem nebo pěšky. Otevře-
ny byly všechny významné budovy – škola, školka, hasičská zbrojnice, sokolovna, 
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kostel, úřad městyse, kino a zpří-
stupněn byl i hrad Frymburk. Zá-
jemci si mohli prohlédnout velké 
množství výstav, které dokumento-
valy život na Novém Hrádku. 
V kině se po celý den promítala 
působivá videoprezentace. Od 
19.00 hodin opět na náměstí začala 
taneční zábava se skupinou 4 Wat-
ty. O občerstvení se po celý den 
postarali naši hasiči, Restaurace na 
Kovárně, Potraviny D & M, pan 
Josef Jelen a zmrzlinu i ledovou tříšť zajistil pan Bradáč z Českého Meziříčí. Podle 
našich odhadů se slavnostního vyhlášení zúčastnilo více než tisíc lidí, kteří si i přes 
drobnou nepřízeň počasí celý den užili, a doufáme, že si stejně tak jako my odnesli 
spoustu krásných zážitků. 

 
 

 
 
 

Jistě si umíte všichni představit, že taková příprava slavnostního předávání cen stojí 
velké úsilí a podílí se na ní veliké množství nejen našich občanů. Těch lidí je opravdu 
moc a moc a bojíme se, abychom na někoho nezapomněli. Takže děkujeme úplně 
VŠEM, všem, kteří dovedou přiložit ruku k dílu a dohromady tvoří neskutečně pestrou 
mozaiku, díky níž je o našem Novém Hrádku stále víc a víc slyšet. Ještě jednou moc a 
moc DĚKUJEME! 

Skupina Band-a-SKA 
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PS: Stejně tak jako před osmi lety jsem měl na vyhlášení připraven slavnostní pro-
jev, který opět vzhledem k spontánnímu průběhu zase nakonec nezazněl, tak si ho ale-
spoň přečtěte ☺: 

 

Vážení spoluobčané, milí hosté, 
staré řecké přísloví praví, že „nevstoupíš dvakrát do stejné řeky“. Řeka je dávný filozofický 

příměr pro běh života. I v něm vše plyne, vše je pomíjivé, nic není zaručeno. Zítra může být 
vše jinak nežli včera. Nic není jisté, ale všechno je možné! Ano, je to tak, náš Nový Hrádek opě-
tovně po osmi letech v 25. ročníku soutěže „Vesnice roku 2019“ v „Programu obnovy venkova“ 
získal Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole, a tedy titul „Vesnice Královéhradeckého kraje 
roku 2019“. 

A stejně tak jako před osmi lety zásluhu na tom mají všichni občané Nového Hrádku, kterým 
není jejich domov lhostejný.  Neusnuli na vavřínech a společně nadále zvelebují svoji obec, tak 
aby pro ně byla tím nejlepším místem pro život. Místem pro život v městysi, který leží uprostřed 
krásné přírody s kvalitním životním prostředím. Kde ke spokojenosti občanů přispívá nejenom 
blízkost spádových měst, ale i přítomnost tradičních průmyslových firem a s tím spojená mož-
nost zaměstnání. Samozřejmostí je dobrá dostupnost základních služeb, kvalitní školství a tradi-
ce a pestrá činnost místních spolků.  

Úspěch v soutěži všichni vnímáme jako ocenění naší společné snahy o to, aby náš Nový Hrá-
dek byl stále nový. Mnoho vytyčených cílů se podařilo uskutečnit, některé jsou rozpracovány a 
některé teprve čekají na svoji realizaci. 

 

 
 

U nás v Novém Hrádku máme štěstí v tom, že samospráva městyse společně s občany fungu-
je jako sehraný tým, každý ví, co má dělat. Neexistuje tu stranická rivalita, jednání probíhají 
v přátelské atmosféře. Říká se, že: „Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.“ Spo-
lečně se snažíme hledat způsoby a cestu k tomu, aby se nám v Novém Hrádku dobře žilo. Velice 
se osvědčuje dobrá spolupráce se všemi místními spolky a sdruženími včetně MŠ a ZŠ. Všechny 
tyto subjekty mají v zastupitelstvu svého zástupce, a tím je zajištěna vzájemná informovanost a 
kontinuita. 

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.  

Důvody našeho vítězství můžete vidět při prohlídce naší obce. Já osobně největší zásluhu 
spatřuji v tom, že u nás v Novém Hrádku držíme všichni při sobě a dokážeme najít společnou 
cestu vpřed. 

PODZIM  2019 FRYMBURSKÉ OZVĚNY 
 

6  

 

Je mi ctí a jsem hrdý na to, že mohu novohrádovským občanům dělat starostu. Věřím tomu, 
že jsme neřekli poslední slovo a společnými silami toho ještě hodně dokážeme. Nejbližší výzvou 
je celostátní kolo soutěže Vesnice roku 2019, ve kterém se budeme snažit, co nejlépe reprezen-
tovat náš kraj.  

Závěrem oceněným obcím blahopřeji k jejich úspěchům a do dalších ročníků soutěže přeji 
hodně štěstí. 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.  

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

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

Bc. Zdeněk Drašnar 
starosta městyse 

 
 

Krátce...       � 
• 30. května potěšila všechny občany našeho městyse zpráva o vítězství v soutěži 

Vesnice roku 2019 Královéhradeckého kraje. Zlatou stuhu s milionovou odměnou 
získal Nový Hrádek již podruhé. Vítězem byl také v roce 2011. 

• 8. června se v kostele sv. Petra a Pavla konal jako součást 49. ročníku festivalu 
CAMERATA NOVA NÁCHOD 2019 koncert. Vystoupil v něm Komorní orchestr 
Slávy Vorlové Náchod spolu se smíšeným pěveckým sborem Cantores Cantant 
Kolín. Posluchači ocenili vynikající úroveň provedení skladeb a sladění obou 
hudebních těles. 
 

 
 

• 25. června předvedli žáci na závěr školního roku tradiční školní akademii. 
Představili se prvňáčci, vycházející žáci v prezentaci přítomným sdělili „Kam dál“. 
Atmosféru oživila zejména taneční vystoupení na známé melodie. 
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• 28. června nadšenci uspořádali v sokolovně obnovenou premiéru loutkové hry O 
hloupém Honzovi a hodném drakovi. 

• 29. června připravili hasiči pouťové opékání selete. 
• Koncem června a začátkem července panovala na tu dobu neobvyklá tropická 

vedra ve dne i horké noci. Teplota vystoupila až na rekordních +38 stupňů. Po 
slibném květnu, který občas přinesl srážky, znovu země vyprahla. 

• 3. července zemřel ve věku 73 let bývalý předseda JZD Slušovice a později senátor 
František Čuba. 

• 5. července zemřel ve věku 88 let významný onkolog Mudr. Josef Koutecký. Jeho 
zásluhou bylo, že se u nás dětská onkologická úmrtnost z 80 % pacientů snížila jen 
na 2 %. 

• 29. července zemřel ve věku 83 let kaskadér a příležitostný herec Zdeněk Srstka. 
• 10. srpna zažil Nový Hrádek opět zcela mimořádný den. Na náměstí, pro daný účel 

pečlivě připraveném, proběhlo slavnostní vyhlášení obcí oceněných v krajské   
soutěži Vesnice roku 2019. Starosta městyse Bc. Zdeněk Drašnar přijal již 
podruhé ocenění nejvyšší - Zlatou stuhu – pro krajského vítěze. Organizace akce 
byla náročná, program nápaditý, bohatý a velmi dobře zvládnutý. Příjemnou 
novinkou byl vyhlídkový vláček a obnovené loutkové divadlo. 
 

 
Plánek Nového Hrádku při oslavě Vesnice roku - včetně vlakových zastávek 

 

• 24. srpna uspořádala T. J. Sokol společný výlet tentokrát do Žďáru nad Sázavou a 
okolí. Nezapomenutelným zážitkem byla zejména návštěva památky UNESCO – 
poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, postaveného 
architektem Janem B. Santinim ve stylu barokní gotiky. 
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• 27. srpna se konal dopolední zájezd do Třebechovic p. Orebem. Účastníci si 
prohlédli nově instalovaný legendární Proboštův betlém a několik betlémů řezbářů 
z Orlických hor, např. Jarmily Haldové, Josefa Hánla, Josefa Přibyla-Poňka. Velmi 
působivá byla také v muzeu umístěná výstava 
nazvaná Kouzelné obrázky Marie Fischerové 
– Kvěchové, které desítky let sbíral a třídil náš 
občan Josef Hánl. 

• 2. září byl v základní škole zahájen školní rok 
2019/2020 pod vedením nově ustanovené 
ředitelky Mgr. Lenky Dudáškové. 

• 7. září se na hasičském cvičišti uskutečnil 15. 
ročník soutěže O pohár starosty městyse. 
Obětaví hasiči opět připravili pro účastníky i 
diváky občerstvení včetně pečeného selete. 

 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Albert Einstein : Existuje tisíce způsobů jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit. 

Anna Marková 
 

 
 

Pozvánka na nejbližší akce 
 
27. 9. 2019  Noc sokoloven, v rámci které uvede divadelní soubor Maska 

z České Skalice představení Tři grácie z umakartu 
29. 9. 2019 Orlicko – kladský varhanní festival, v rámci kterého vystoupí 

varhanice Jiřina Dvořáková – Marešová 
8. 10. 2019 Večer sokolských světel 
25. 10.2019  Divadelní představení Sborovna v podání souboru F. A. Šubert 

Dobruška 
31. 10. 2019 Koncert folkové skupiny Marien, trojnásobného držitele Porty 

17. 11. 2019  Setkání seniorů s vystoupením hudební skupiny Klapeto 

ORLICKO KLADSKÝ varhanní 23. festival 
 

Pořádá Orlicko - kladský varhanní festival, Z.S. ve spolupráci s kulturními 
institucemi a duchovní správou zúčastněných měst, pod záštitou hejtmana 
Královéhradeckého kraje. 

 

N e d ě l e  29. 9. 2019 v 16.00 hod. 
N o v ý  H r á d e k - kostel sv. Petra a Pavla 
 

J i ř i n a  D v o ř á k o v á - M a r e š o v á  / v a r h a n y 

Mgr. Lenka Dudášková s dcerou Klárou  
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Představení našeho zubního lékaře 
 
Vážení hrádováci, 
jak jste již možná poznali na vlastní zuby, před rokem jsem s podporou obce obnovil 
stomatologickou ordinaci. Pravděpodobně ale nevíte, kde jsem se tu vzal a jak k tomu 
všemu vlastně došlo. Vzhledem k tomu, že jsem byl požádán o přispění do Frymbur-
ských ozvěn, dovolte mi využít tuto příležitost k (možná poněkud narcistnímu) vhledu 
do mého života. 

Mé rodinné kořeny sahají k Josefu Suchánkovi, 
továrníkovi, který se velkou měrou přičinil o 
rozvoj obce. Toto spojení bylo bohužel přeruše-
no v roce 1948, kdy byla rodina - včetně mé 
babičky Věry, roz. Hromádkové - vystěhována a 
majetky vyvlastněny. Až díky restitucím jsme se 
v mých 4 letech přistěhovali zpět. Z důvodu 
pracovní vytíženosti rodičů a silnému rodinné-
mu zázemí v Dobrušce jsem ale část svého času, 
včetně školní docházky, trávil tam; společenský 
život v Novém Hrádku mě tedy minul, stejně tak 
i znalost většiny vrstevníků. Zlepšení nenastalo 
ani při vysokoškolských studiích v Hradci Krá-
lové, tehdy ale při jednom příjemném rozhovoru 
s panem starostou vznikla vize rekonstrukce 
původní stomatologické ordinace. Vize se po 
několika letech změnila v realitu, za což znovu 
děkuji především panu Zdeňku Drašnarovi, ale i 
celému zastupitelstvu. 

Pokud to bude někoho zajímat, zmíním se i o dalších aktivitách, které mě v životě pro-
vázejí. Již minulostí (i když - kdo ví?) je karate-do, kterému jsem se věnoval přes 10 let, 
z toho většinu času v rámci jednoty Sokol Dobruška, přičemž posledních několik let i 
jako pomocný trenér. Z časových a částečně zdravotních důvodu jsem ale své sportovní 
zájmy omezil pouze na společenský tanec, kterému se v posledním půlroce s manželkou 
věnujeme závodně. Nebo, přesněji řečeno, snažíme se věnovat, je totiž rozdíl mezi 
účastí na soutěžích a vyhráváním soutěží. Dále se jako samouk věnuji hraní na pě-
tistrunné banjo, poslední dobou vzhledem k nedostatku spoluhráčů nepříliš aktivně. 
Především ale s manželkou Janou vychováváme syna Honzíka, nyní téměř dvouletého. 
Pokud jste dočetli až sem, děkuji. Není lehké psát a už vůbec není lehké psát o sobě, 
snad jste se příliš nenudili. Závěrem bych ale přešel na praktickou notu - nové pacienty 
budu moci do registrace přijímat nejdříve (!) příští jaro, přednost opět dostanou občané 
Nového Hrádku, informace budou na webu městyse, webu ordinace a na obecních vý-
věskách. Tentokrát bude maximální počet přijímaných limitován na několik desítek, 
větší množství by neúnosně protáhlo objednací lhůty. 
Ještě jednou děkuji za pozornost! 

MDDr. Martin Kyselý 
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Pomalu končí další pětileté volební období 
 
Třetí čtvrtletí je i mezi hasiči volnější co se týká soutěžní i pracovní 
činnosti. 
 
V měsíci červnu proběhly pouze dvě soutěže pro mladé hasiče. 
8. června se soutěžilo v Bezděkově v běhu na šedesát metrů s překážkami. Počasí nám 
vůbec nepřálo, vytrvale pršelo a byla zima. Bariéru, kladinu, napojení hadic na 
rozdělovač, spojení dvou hadic a jedné proudnice nejlépe sedlo Tomáši Krásnému a 
obsadil krásné čtvrté místo. 
 
Druhá soutěž v požárním útoku se běžela v Bohuslavicích, kde obě družstva dětí brala 
bramborové medaile. Pak už si děti mohly užívat prázdninové dva měsíce. 
Od září začneme nový ročník soutěží pro mladé hasiče, kdy budeme přijímat nové děti, 
a pro začátek máme připraveno víkendové stanování na poznávání a stmelování 
kolektivu. 
 

 
 
Soutěžní družstvo mužů ale mělo i v tomto období napilno. Pokračoval seriál soutěží 
Náchodské hasičské ligy. 8. června uspořádali soutěž v Blažkově a 22. června v 
Nahořanech, kde naši muži skončili na druhém místě a tím si vylepšili celkové 
prozatímní umístění v celé lize. 
 
V červenci se družstvo účastnilo dvou soutěží s názvem Podorlická liga, která proběhla 
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ve Sněžném a v Meziměstí. Zde se umístili na čtvrtém a pátém místě ve tvrdé 
konkurenci. 
 
Na pohárové soutěži v Provodově skončili uprostřed startovního pole na sedmém místě. 
V srpnu jsme dali dohromady smíšené družstvo a na soutěži v Přibyslavi obsadili třetí 
místo. 
 
Kromě dokončovacích prací na hasičské zbrojnici a na skladu požárního materiálu jsme 
opět uspořádali pouťové opékání selete s dalším bohatým občerstvením a skákacím 
hradem pro děti. Připravili jsme výstavu fotografií, dokumentů a techniky, kterou si 
mohli občané prohlédnout a vyslechnout podrobné informace při příležitosti vyhlášení 
Vesnice roku 2019, která se konala na Novém Hrádku. 
 
Naše zásahové družstvo se hodně 
zapotilo u hašení požárů a 
likvidaci vosích i sršních hnízd. V 
červnu vypukl požár v kopci nad 
Sněženským mostem, kde hořel 
lesní porost a zbytky po těžbě. 
V červenci byla nutná likvidace 
sršního hnízda, které se nacházelo 
uprostřed dětského tábora v 
Dlouhém. 
Vosí hnízda v okolí hrádovské 
sokolovny bylo nutné odstranit, 
protože zde probíhal příměstský 
tábor. 
Požár pole sklizeného hrachu 
vypukl v Ohnišově a bylo 
nebezpečí rozšíření na okolní 
lesy. 
V srpnu jsme pomáhali hasit stoh 
slámy na Borové s dalšími osmi 
hasičskými sbory. Zde bylo nutné 
nechat stoh kontrolovaně dohořet. 
 
Tento výčet naší činnosti pro naše 
fanoušky je stručný, ale 
informace o nás zveřejňujeme i 
ve vývěsce na náměstí a hlavně 
na našich internetových stránkách, o které se stará Milan Holinka. 
 
Děkujeme všem za podporu a zájem a těšíme se na další společné zážitky. 
                                                                                          

Za SDH Jarmila Grimová 
 

Starosta hasičů Jiří Bek 
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Pořízení nové zásahové obuvi pro hasiče 
 

 
 
Tento projekt s označením Hasiči 224/2018 byl finančně podpořen Nadací Agrofert. 
 
Díky úspěšné realizaci projektu bylo zakoupeno 10 párů nové hasičské zásahové obuvi, která 
přináší vyšší pohodlí, spolehlivost a hlavně ochranu (proti teplu i chladu, vlhku a vodě a také 
prořezu motorovou pilou). 
 
 

 
Hejtman Jiří Štěpán při oslavě Vesnice roku  
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V červenci se konal na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují již 3. myslivecký tábor. Na 

snímku účastníci týdenního tábora - Ostříži z Nového Hrádku 
 

OKRESNÍ KOLO ZST 2019 VE SNĚŽNÉM 
V sobotu 8. 6. 2019 proběhlo na chatě Horalka v obci Sněžné v Orlických horách 
okresní kolo dětské myslivecké soutěže Zlatá srnčí trofej 2019. 
 

Jako každý rok se soutěže zúčastnily také děti z Rychnovska. Celkem se zúčastnilo 
32 dětí z okresu Náchod a Rychnov n. Kněžnou. Rekreační areál Horalka poskytl vhod-
né prostory dětem pro psaní testů, hodnotitelskou komisi, i pro občerstvení účastníků 
soutěže a jejich doprovodu. 

Po psaní testů děti čekal první úkol – poznávání  psů loveckých plemen, pak násle-
dovala „myslivecká stezka“ s určováním předmětů z mysliveckého prostředí. 
V průběhu soutěže nechyběla ani střel-
ba ze vzduchovky na 10 m. 

Do národní soutěže, která se letos 
bude konat v Plané nad Lužnicí, po-
stoupil z kroužku Ostříži Nový Hrádek 
vítěz kategorie A Štěpán Mareš. Gra-
tulujeme! 

Děti prokázaly, že mají dobré zna-
losti z oblasti přírody a myslivosti, a že 
vedoucí kroužků se jim věnují, a patří 
jim za to velký dík. Poděkování patří 
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všem, kteří se na soutěži ZST podíleli, protože příprava této akce je velmi náročná a 
všichni, kteří ji připravují, to dělají ve svém volném čase.  

 

 
Vitěz kategorie A za okres Náchod Štěpán Mareš při psaní testu 

 

Výsledky soutěže: 
 

Okres Náchod 

Kategorie A: 1. Štěpán Mareš , 2. Monika Chmelíková, 3. Antonín Středa, 

                     6. Šárka Grulichová , 7. Jakub Maisner  
Kategorie B: 1. Martin Kleandr, 2. Michal Čuda, 3. Ondřej Falta,  

                     4. Klára Machová  
 

Okres Rychnov nad Kněžnou 
Kategorie A: 1. Miroslav Václav Kušta, 2. Jakub Pišl, 3. Matěj Michl 
Kategorie B: 1. Jakub Žabka, 2. Veronika Jedličková, 3. Martin Fojt 

Zlatko Hála 
 

 
Společné foto vítězů kategorie A za okres Náchod 
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V druhé polovině srpna uspořádali myslivci z Nového Hrádku brokové střelby na střelnici p. 
Bartoně v České Čermné. Střelba na asfaltové holuby byla pojata jako volná soutěž. Myslivci 
si pří ní ověřili bezpečné zacházení se zbraní. Nejlepší výsledky měl host O. Zelený, z našeho 

spolku V. Rott a J. Špreňar. 
 

 

 
24. 8. instalovali hrádovští myslivci pachové a optické ohradníky v úseku Nový Hrádek - Pražák. 
Tyto zradidla jsou umístěna u krajnice vozovky po obou stranách. Mají snížit riziko střetu účast-

níků silničního provozu se zvěří. 
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VÝSTAVBA KINA - VZPOMÍNKA 
 
V srpnu tohoto roku řady novohrádovských občanů opus-
til pan Jiří Červinka. S jeho jménem je spojeno velké 
množství brigádnických hodin na různých akcích, které     
v druhé polovině 20. století  zajišťoval a organizoval místní 
národní výbor jako "akce Z", to je svépomocnou výstav-
bou.  
 

Když v roce 1970 na základě výsledku ankety mezi občany bylo rozhodnuto takto 
vystavět budovu širokoúhlého kina současně i jako budovu víceúčelovou, bylo nutno 
zajistit pro takto náročnou stavbu také dostatek pracovních sil  které by zajistily kromě 
samotné výstavby také termín dokončení, což byla podmínka banky pro vyplacení fi-
nančních prostředků, tak Jiří Červinka patřil mezi ně. Na stavbě se pracovalo denně 
také o sobotách a nedělích. To, že se jednoznačně občané rozhodli pro realizaci výstav-
by, prokázali také potom svojí účastí na jejím provádění. Nenašel by se snad dům, ze 
kterého by se někdo prací na stavbě nezúčastnil. Nejvíce odpracovaných hodin a tím 
také na hladkém průběhu výstavby a splnění termínu dokončení stavby měli právě dnes  
místní občané, kteří již nejsou mezi námi. 

  

 
 

Patří mezi ně František Hartman a Václav Štěpán - zedníci a omítkáři a betonáž 
stupňovitého hlediště (Hradní ulice), Jiří Červinka - zateplování minerální plstí na kon-
strukci podhledu stropu mezi ocelovými vazníky a další různé pomocné práce (Kopec-
kého ulice), Jan Ježek a Josef Ptáček - míchání malty a doprava stavebního materiálu 
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(Mikulášův kopec), Josef Balcar - veškeré elekroinstalace, rozvaděče NN (Náchodská 
ulice), Jan Martínek - různé pomocné práce (Sokolská ulice), Josef Přibyl - zajišťování 
a doprava veškerého materiálu na stavbu (Klainova ulice). Václav Sychrovský a Josef 
Drašnar - výroba a montáž ocelových střešních vazníků včetně ocelových rámů podhle-
du stropu, zavětrování vazníků a další ocelové konstrukce (Náměstí), Vendelín Grim - 
malby a nátěry, linkrusta podhledu stropu (Rokolská ulice), Cyril Sígl - zhotovení opo-
ny a zajištění pohonu oponového zařízení (Bukovecká ulice). 

Součástí stavby byly také terénní úpravy, dlažba chodníků, veřejné osvětlení u kina 
a osázení okrasnými dřevinami. 

Ve vstupní hale na jedné stěně je umístěn pískovcový znak  městyse Nového Hrád-
ku. Je vyjádřením pocitu hrdosti, že tento kulturní stánek, který si jeho občané přáli, si 
ho také vlastními silami vybudovali. 

Stavba byla dokončena v roce 1974 se zahájením provozu. Promítalo se 3x týdně a 
návštěvnost bývala vysoká. 

Jiří Hlaváček st. 
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VÝLET DO TŘEBECHOVIC POD OREBEM 
Pan Josef Hánl uspořádal 27. srpna 2019 dopolední výlet do Třebechovického 
muzea betlémů na výstavu Kouzelné obrázky Marie Fischerové-Kvěchové, kterou 
spolupořádá.  
 
Zájem byl velký, autobus byl plně obsazený. Už v autobusu jsme si vyslechli povídání 
o životě malířky, od jejíhož úmrtí uplynulo letos 35 roků. V muzeu jsme se rozdělili na 
dvě skupiny, jedna šla nejprve s panem Hánlem do prvního patra na jeho výstavu o 
malířce Marii Fischerové-Kvěchové, kde jim podal podrobný výklad k vystaveným 
exponátům. Druhá skupina šla s vedoucí muzea paní Petrou Jahnovou. Nejprve jsme si 
s ní prohlédli vystavené betlémy od řezbářů z Orlických hor, děti si pohrály na interak-
tivní tabuli, vyslechli jsme si příběh Proboštova betlému, ke kterému nás potom zaved-
la. Mohli jsme obdivovat nově zrestaurovaný betlém, zaposlouchat se do vyprávění o 
něm, po jeho spuštění hlavně mužská část zájezdu obdivovala mechaniku betlému i 
z jeho druhé strany. Věříme, že se výlet, alespoň podle ohlasů, všem líbil, že byli spo-
kojeni dospělí i děti. Výstava potrvá v TMB ještě do 29. září 2019, takže případní zá-
jemci mají ještě možnost ji navštívit. 
 

 
 

Hana Hánlová 
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Z BÝVALÉHO PIVOVARU V OLEŠNICI ZBYL 
JEN SKLEP A  SKLÁDKA  SUTI 
  
Letos v říjnu 2019 tomu bude 15 let, co byl po 135 letech srovnán se zemí olešnický 
pivovar Oskara Miguly, prý pro dezolátní stav objektu. Nejsem sám, kdo se s tím 
musel smířit, a zvítězilo nekulturní řešení.  Při dobré vůli by šlo třeba likvidaci 
pivovaru zabránit.  
 

Cenná stavba – domnívám se, že kvalitní pivovarská architektura odkazující na vý-

znamnou olešnickou osobnost, mohla být zachována jako kulturní památka. Nestalo se. 

Názory na odstranění tohoto objektu se jako vždy při takových rozhodnutí různí.   Ně-

kteří si to přáli, pro některé to byla naopak noční můra. Pivovar jsme brali tak nějak 

automaticky. Při průchodu kolem nás snad ani nenapadlo, že pivovar po celá léta tvořil 

svým způsobem dominantu, že tohle místo bylo jedno z hlavních center obce, kdysi 

hrdého na svoji tradici – pivovarnictví. Za tři dny, od 6. do 8. října 2004, víc jak stoletý 

objekt zmizel definitivně z pohledu našich očí. Ztratili jsme jednu z dominant, byť byla 



FRYMBURSKÉ OZVĚNY PODZIM  2019 
 

 21 
 

v nepěkném stavu, ale hlavně šlo o možnost využít ji jako součást nějaké nové ideje 

celé naší obce. Pivovar padl a nezapomínejme ani na to, že to byla také jedna z několika 

málo zajímavostí. Budova, která měla ojedinělý vzhled, a neodmyslitelně patřila ke 

koloritu obce.  

 

  
 

Dnes po 15 letech je prostor bývalého pivovaru  zarostlý kopřivami, na místě sa-

mém skládka suti, hospodářská budova v dezolátním stavu, vytlučená okna, narušená 

střecha, areál uprostřed obce naprosto bez života. Zbyl jen chátrající sklep do podzemí 

pivovarských sklepů. Sejdete-li po jednatřiceti schodech, devět metrů hlubokou vstupní 

šachtou, ocitnete se na dně pivovarských sklepů a po několika krocích vstoupíte do 

spojovací chodby, odkud je vstup do tří klenutých sklepů. Ten největší má délku pěta-

dvacet metrů, výšku pět metrů, šířku šest metrů, ostatní dva jsou o něco málo kratší. Při 

bourání pivovaru jezdila po klenutých sklepech těžká technika, což mohlo mít negativní 

vliv na narušení klenutí. Nestalo se, ani počasí, ani roky bez nadzemních objektů nena-

rušilo nijak statiku sklepů, vše je suché a stálý chlad je zachován. Jak dlouho? Do prv-

ního sklepa vedla ze silnice vrata. Tam býval průchod do lednice, v níž se skladoval led 

z místního rybníka. Led postupně odtával, ledová voda ochlazovala sklepy a svým 

odparem zamezovala i rozsychání sudů. 

 

Po 150 letech zbyly jen fotografie, kterých mnoho není, a vzpomínky. Současná po-

doba prostranství – žalostný pohled. Co bude na jeho místě, není známo. Občas se ko-

lemjdoucí zastaví, aby spatřili velkou mezeru. Některé se zaplňují jen velmi těžko. My 

dříve narození se často vracíme ve vzpomínkách do mladých let, protože minulost se 

má připomínat. Taky proto, že dopředu se vracet nedá. 

  
Zpracoval a napsal Zdeněk Bachura, 
kronikář obce Olešnice v Orl. horách 
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Lidoví řezbáři betlémů z Nového Hrádku (4.) 
… čtení na pokračování 

 

Léto uběhlo, máme tu třetí letošní číslo, ve kterém se dozvíte o dalších dvou lido-
vých řezbářích, kteří pocházeli z Nového Hrádku, kde také i celý život žili. Prvním 
je Josef Přibyl, druhým František Školník. 
 

Josef Přibyl  
Narodil se 22. 1. 1907 v Novém Hrádku 
v chaloupce v zadním Bukovci čp. 231. 
Pocházel ze čtyř dětí. V letech 1913 - 
1918 vychodil pětiletku v Novém Hrád-
ku. Chtěl se vyučit truhlářem, tak na-
stoupil do učení do truhlárny pana Draš-
nara. Vadilo mu ale ze zdravotních dů-
vodů prašné prostředí, a proto musel 
učení ukončit. Rodiče tkalcovali, měli 
dva stavy, tak začal doma pomáhat tkát 
na tkalcovském stavu. Oženil se, měl 
čtyři děti. Ve 2. světové válce byl nasa-
zen na nucené práce do Náchoda, kde 
rozebírali různé stroje a motory letadel. 
V roce 1945 se rodina přestěhovala do 
domečku v Bukovci čp. 118. V té době 
začal chodit do práce do tkalcovny 
k Sychrovským, kde přadena bavlny 
z balíků navlékal na navijáky do souka-
ček, ze kterých se pak bavlna spřádala na cívky. 
O řezbářství se začal zajímat v polovině 30. let. Byl velmi zručný řezbář, jeho figurky 
byly jemně propracované, většina jich je v pohybu. Sám si zhotovoval i domečky a 
velmi pěkné chlévy pro svatou rodinu, zdobil je andělíčky. Vyřezal několik betlémů a 
jednotlivých figurek, které najdeme v rodinných betlémech na Novém Hrádku. Pro 
svou rodinu vyřezal velký betlém, který umístil do skříně 138 cm dlouhé, 70 cm hlubo-
ké a 90 cm vysoké. Figurky jsou vysoké 10 až 12 cm, jsou polychromované temperami 
a nalakované lihovým lakem. Zajímal se i o mechaniku, a proto udělal tento betlém 
částečně pohyblivý. Figurky jsou přidělané špalíčky na dva kožené pásy, které se otáče-
jí pomocí dřevěných kladek, a tím přicházejí „daráci“ z obou stran do bran vedle chlé-
va. Dalšími pohyblivými figurkami jsou chalupník sekající dříví, dvě figury, co řežou 
na koze špalek dřeva a dva trkající se berani. Na pastvinách jsou pohyblivé ovečky, 
které jsou opět upevněné na koženém pásu. Vše bylo poháněno nejprve gramofonovým 
strojkem, později byl betlém doplněn kralickými figurkami a strojek byl nahrazen elek-
trickým motorkem.  
 

Josef Přibyl zemřel velmi mlád 24. 3. 1948. 
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původní betlém vyfocený v chaloupce v Bukovci čp.118 v 80. letech 20. století 

 
                              

 
betlém po úpravě, doplněný kralickými figurkami 
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detail chléva se svatou rodinou 

 
pohyblivé figurky 

 
 

 
pohybliví, trkající se berani 
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František Školník  
František Školník, narozen 6. 9. 1911. 
Narodil se a žil v Novém Hrádku. Po-
cházel ze sedmi dětí (dvě dcery, pět 
synů - všichni chlapci se vyučili na 
truhláře). Rodiče měli menší zeměděl-
ství, otec byl zručným truhlářem. Franti-
šek Školník se v polovině 40. let oženil, 
měl dvě děti, Františka a Ludmilu, žili 
v nynější Hradní ulici č. 68. Jediný 
František se začal ve 40. letech 20. sto-
letí zajímat o řezbařinu. Opravoval fi-
gurky, i do místního kostela v Novém 
Hrádku. Vyřezal několik betlémů, jed-
notlivé figurky na doplňování, také 
Poslední večeři Páně, což byl reliéf 
kombinovaný s trojrozměrnými figur-
kami. Také vyřezával Krista na kříži v 
různých velikostech. Vše, co vyřezal, 
bylo z lipového dřeva, a sám si vše po-
lychromoval, používal olejové barvy. 
Jeho betlémy jsou v Novém Městě nad 
Metují, v Borové i v Novém Hrádku. Velký betlém Františka Školníka vlastní také 
Třebechovické muzeum betlémů, vyřezal ho na objednání Dr. Vaclíka začátkem 90. let. 
Je 205 cm dlouhý, 62 cm hluboký a 83 cm vysoký. Figurky jsou vysoké 15 až 20 cm. 
 
František Školník zemřel 20. 7. 2002 v Novém Hrádku. 
 

    
figurky z různých betlémů 

 

PODZIM  2019 FRYMBURSKÉ OZVĚNY 
 

26  

 

 
 

 
Betlém vyřezaný pro Třebechovické muzeum betlémů. 

 

                                                            
Poslední večeře Páně 

 

Pokračování příště…                                                                    Josef a Hana Hánlovi 
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Výletovali jsme do Žďáru nad Sázavou 
 

V sobotu 24. srpna 2019 jsme vyrazili krásným zájezdovým autobusem na 
plánovaný výlet směr Žďár nad Sázavou. Sešli jsme se přátelé z České Čermné, 
Nového Hrádku, Nového Města a Olešnice, doprovázel nás průvodce - naše 
studnice informací - a výborný organizátor Leoš Polášek. Celý den nám přálo 
krásné slunné počasí. 

 

 
 

Než jsme dorazili do Žďáru, na chvilku jsme se zastavili v areálu u zámku a koní ve 
Slatiňanech, a dále u rybníka Velké Dářko. Včas jsme dorazili k zámku a bývalému 
klášteru ve Žďáru n. S. Z odlesněného vršku Zelené hory hned za zámkem na nás 
shlížela stavba kostela a ambitu. Před prohlídkou jsme měli možnost si užít dobrou 
kávu. Průvodkyně nás nejprve zavedla na dvůr před chrámem. Tam nás příjemně 
překvapil hlas houslí, který se linul z otevřeného okna v patře. Areál řádu benediktinů a 
cisterciáků vznikal postupně od 13. století. Prošel požáry, dobýváním husitů, rušením, 
znárodněním a nakonec restitucí vrácen šlechtické větvi Kinských, která se vrátila z 
Francie. Výkladu průvodkyně jsme všichni pozorně naslouchali. V 17. století osvícený 
opat Vejmluva pozval významného českého architekta s italskými kořeny Jana Blažeje 
Santiniho-Aichela do Žďáru, který mu v zdevastovaných objektech navrhl dostavbu 
objektu klausury a také pobořeného kostela. V roce 2009 byl kostel povýšen na baziliku 
minor.  V zabudovaném kamenném oltáři je uložena relikvie části klíční kosti sv. 
Zdislavy. Bazilika zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, je druhý 
nejdelší kostel v zemi, měří 76 m a protože hlas varhan zezadu měl zpožděný zvuk, 
umístil Santini varhany nezvykle na bok poblíž oltáře a hned zrcadlově souměrně 
naproti jakousi napodobeninu, aby vše bylo v prostoru vyvážené. Průvodkyně nám také 
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vysvětlila hru světla a stínu, nad kterou stále architekt přemýšlel. Ta například vrhá 
denní světlo z okna na profil tváře sochy Panny Marie. Výjev je nazván Zvěstování 
Panny Marie. Tak jsme se blíže seznamovali s dílem Santiniho a i dále na poutním 
místě Zelené hoře, v kostele zasvěceném sv. Janu Nepomuckému. I zde nás 
seznamovala s historii výborná průvodkyně, která vyprávěla o jeho nezvyklé goticko 
barokní architektuře, o současných opravách, ale také o objektu ambitu,  zastřešené 
stavbě postavené do kruhu okolo kostela asi 800 m dlouhé. V ambitech mohli poutníci 
přebývat a přespávat v případě nepříznivého počasí.  Objekty zámku a Zelenou horu 
odděluje velký rybník. V jeho hladině se měl kostel sv. Jana Nepomuckého odrážet.   

Areály jsou zařazeny do památek světového dědictví UNESCO. 
 

  
Zelená hora Hamroň 

 
Po duchovně kulturním zážitku jsme se naobědvali ve městě Žďáru a pokračovali na 

výlet v turistickém duchu. Přes obec Hamroně jsme došli lesní cestou k nově 
opravenému muzeu Šlakhamr. Uzavřený objekt sloužil jako hamr k získávání prvotního 
polotovaru železa ze železné rudy. Když už nestačil konkurenci, byl uzpůsoben jako 
mlýn. K důmyslné výrobě a službě sloužila náhonem přiváděná voda na kolo, které 
spouštělo do pohybu další zařízení. Průvodce nám předvedl různá hospodářská zařízení 
a stroje, zavedl nás do malého muzea výroby železa, přes stavidlo spustil velký buchar 
trochu strašidelně působící.    

Předposlední cíl výpravy byla osada Šlakhamr, kde prochází hranice Čech a 
Moravy. 
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Zdatnější část skupiny se dostala na toto místo 

přes Peperek Čertovu skálu, méně zdatnější obešli 
místo oklikou. Sešli jsme se na autobusové 
zastávce, kde nás čekal náš autobus a opět 
zdatnější ještě obešli krátkou trasu kolem „sochy“ 
Hamroně. Ostatní kulhaví dojeli autobusem k 
benzinové pumpě, kde se mohli občerstvit. Jinak 
nás vždy zachraňoval připraveným občerstvením v 
autobusu řidič pan Linhart. Děkujeme Cestovní 
kanceláři Jany Hudkové za pomoc při 
organizování výletu a vypravení autobusu. 
Můžeme si různé památky a místa prohlížet na 
počítači, ale vidět a slyšet naživo je k nezaplacení. 

Zdrávi jsme dojeli na Hrádek kolem dvacáté 
hodiny. Jestli budeme zdrávi, zase na příští třetí 
srpnovou sobotu něco vymyslíme a těšíme se, že 
pojedete s námi. 

Martinková Lidmila 
 

 
Zámek Žďár nad Sázavou 
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Léto 1945 – čas radosti, čas krutostí   (II.)  
(pokračování z minulého čísla) 

 
P. Anton Rührich 

sloužil věřícím v Olešnici jede-
náctým rokem.  O tom, jaká 
byla jeho kněžská služba svě-
řeným duším, svědčí příslušné 
zápisy v kronice olešnické far-
nosti, která se dochovala. Jsou 
však psány německy, rukopi-
sem, a jejich překlad není (ale-
spoň dosud) k dispozici. 
 

Svědectví by mohli vydat také 
poslední žijící pamětníci – ti se 
však již nechtějí vracet…  Není 
ale známo, že by někdy-ani pod 
tlakem zhoubné ideologie a jí 
rozvrácených vztahů - zapřel 
křesťanské hodnoty, povinnosti 
pastýře a stal se „jedním z nich“. 
Přátelské vztahy s českými věří-
cími udržoval i nadále, o čemž 
svědčí i dochovaná fotografie, 
která jej zachycuje se čtyřmi 
malými sourozenci na sadě v obci 
Libchyně.  Podle jejich věku se jedná o léto 1942 nebo 1943. Výmluvně působí i slova, 
která později vepsala na rub fotografie vlastní rukou matka dětí (cit.):  

Dp.  Rürich který byl umučen musel tolik trpět pak si v pekelských lesích musel 

sám v noci mezi vojákama vykopat sám hrob a vojáky ho do něj odstřelili 
V příkrém rozporu s nimi pak stojí tendenční zápis v olešnické obecní kronice 

(k dohledání na internetových stránkách obce).  
Jisté je, že v květnu 1945 byl ponižujícím způsobem odveden do Nového Města n. 

Metují a přidělen na nucené práce v Pekle. Fara byla prohledána a následně vyrabová-
na. Záměrně byly šířeny nedoložené zvěsti o zbraních či výbušninách nalezených 
v kostele, na faře apod. Rührich bydlel v Pekle v jednom z hostinců a pracoval tam 
v lese a při zpracování dřeva. Sobota 16. června 1945: kolem 10. hodiny večerní vešli 
dovnitř dva vojáci a ti ho přinutili, aby odešel s nimi. Poté bylo slyšet výstřel a kněze už 
nikdo živého nespatřil. Byl zahrabán na loučce nad potokem (nikoli v lese). Oficiální 
důvod, uvedený v úmrtním listě, vyhotoveném až rok po smrti a který měl celý čin 
legalizovat, zní: pokus o útěk. Do té doby však kněz nebyl z ničeho – byť jen formálně - 
obviněn. 
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Na jméno malebného údolí padl těžký, temný stín… 
 
O celé události vyšlo v mezidobí několik článků, česky i německy. To podstatné 

svědectví vydal přímý svědek novoměstský děkan R. D. Petr Štěpánek v r. 1990. Uvádí, 
že P. Rührich riskoval svou osobní bezpečnost, když dovolil v olešnickém kostele zpí-
vat česky, což bylo na území protektorátu pod sankcí zakázáno (např. 
v blízkém Sedloňově byl za odpor vůči nacismu tamní farář německé národnosti uvěz-
něn a později umučen v koncentračním táboře).  Sestra P. Rühricha byla zanedlouho s 
dalšími příbuznými z Olešnice také odsunuta. Lze upřesnit i rozpory ohledně pohřbu: 
tělo bylo tajně převezeno v únoru 1946 (nikoli 1947) na saních do Slavoňova, přes 
zadní zeď hřbitova přeneseno a pak pochováno do posvěcené půdy. Obřad za noční tmy 
vykonal slavoňovský farář P. Jaroslav Pavelka a spolu s ním děkan Štěpánek za účasti 
tří farníků, kteří tam mrtvé tělo přivezli. Za skutek milosrdenství se oběma kněžím 
dostalo mnoha odsudků … 

 
Hrob, i v současnosti 

přiměřeně udržovaný, je 
označen prostým dřevě-
ným křížem s korpusem. 
Kovová tabulka na něm 
připevněná v německém a 
českém jazyce uvádí zá-
kladní fakta krutě zmaře-
ného života. 

Bylo by možno ještě 
pokračovat, ale ať zůstane 
více času na osobní zamyš-
lení. Podobné hrůzy se dějí 
stále, i dnes. Různě jinak, 
ale vždy v moci zla, které 
brojí proti těm, kdo touží 
žít se všemi lidmi v míru a 
pokoji. 

P. Jindřich Tluka 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Jména osob anonymně zmíněných jsou autorovi známa. Foto: archiv autora) 
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Společenská kronika 
  

červenec - září 2019 
 
 
Naši nejstarší občané oslavili narozeniny: 
 

Augustová Anna 96 let 
Hánl Josef 87 let 
Kozlová Marta 87 let 
Marková Božena 85 let 
Hartmanová Marie 83 let 
Frimlová Olga 80 let 
Cejnar Antonín 80 let 
Cejnarová Marie 77 let  
Piewaková Blanka 76 let 
Balcarová Blanka 72 let 
Drašnarová Marie 91 let 
Pohlová Milena 74 let 
Holá Alena 73 let 

 

Siegelová Marie 73 let 
Machová Jana 73 let 
Ptáček Vratislav 72 let 
Jelen Josef 71 let 
Rázlová Jiřina 71 let 
Bajerová Dagmar 70 let 
Kopecký Mojmír 93 let 
Přibyl Jiří 82 let 
Šotolová Marie 79 let 
Svatoň Josef 77 let 
Rybín Josef 76 let 
Bohadlová Ludmila 73 let 

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, dostatek životního elánu a optimis-

mu a ještě hodně spokojených a šťastných let v našem městysi. 

 

 

Zemřeli: 
Pavel Vondřejc 
Miroslav Mach 
Milan Kopecký 

Jiří Červinka 
Jana Šotolová 

Vzpomínáme... 
 

 
 
 
 

Zlatá svatba:   

 

Josef a Olga Kotyškovi 
 

Manželům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody. 
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T. J. Sokol Nový Hrádek 

 
ve spolupráci s Volejbalovým centrem z Nového 

Města nad Metují  
zahajuje 30. 9. 2019 v místní sokolovně  

pravidelné pondělní tréninky 
 

M I N I V O L E J B A L U 
 

Srdečně zveme děti 1. - 4. tříd. 
Trenéři: 

Jeronym Holý ml., Jana Čtvrtečková a Petr Bohadlo 

 

 

 
 

 

 

 

Noc sokoloven 
 

Začátek 27. 9. 2019 v 16 hodin na sokolovně 
 

Program: 
 

1. Zábavné soutěže pro děti 16 – 18 hodin 
2. Vyhodnocení letošní keš-trasy v 18 hodin 
3. Pásmo filmů o činnosti Sokola v Novém Hrádku, výstava prezentace z 

Vesnice roku ve výborovně sokolovny  16 – 17.30 hodin 
4. Divadelní představení v kině „Tři grácie z umakartu“ 

Občerstvení zajištěno! 
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O jednom starém mordu 
Nedávno jsem ve starých regionálních novinách Posel z Podhoří objevil tuto zprá-
vu z roku 1902. 
 

Odsouzen k smrti provazem. Přelíčení s tulákem Janem Jarošem, který dne 21. zá-
ří 1901 zavraždil v lese u Náchoda Marii Suchánkovou, mrtvolu její oloupil, odvlekl do 
houštiny, tam ji na kusy rozsekal a kusy mrtvoly této na roští spáliti se snažil, a když 
mu to příliš dlouho trvalo, zbytky její do Metuje hodil, skončeno bylo dne 3. června 
před porotou královéhradeckou. Obviněný čin mu za vinu kladený dlouho popíral, leč 
výpověďmi svědků byl ze skutku tohoto usvědčen, a když seznal, že neunikne svému 
osudu, přiznal se dne 2. června vyšetřujícímu soudci p. adj. Durdíkovi. Následkem toho 
přisvědčili porotci k 1. hlavní otázce týkající se loupežné vraždy jednohlasně, jakož i 
všechny otázky krádeže se týkající byly kladně zodpovídány. Soudní dvůr vynesl pak 
rozsudek, jímž byl uznán Jan Jaroš vinným zločinem loupežné vraždy a krádeží, a od-
suzuje se k smrti provazem. Jaroš vyslechl ortel tento beze všeho vzrušení, věděl asi 
dobře, že to jinak dopadnouti nemůže. 

Není nic nové pod sluncem, že vraždy, násilí, katastrofy a společenské skandály při-
tahovaly a přitahují čtenáře téměř magickou silou. Tato témata byla hojně prezentována 
také v kramářských písních. Pamatuji, jak mi moje babička, která pocházela z Libchyň, 
jako malému zpívala písničku o výše uvedeném hrozném mordu, ke kterému došlo 
v hlubokých lesích mezi Peklem a Sendraží. Dokonce i na dobových pohlednicích bylo 
toto místo zobrazováno. Také v zápiscích pana Eduarda Štěpaře, které psal přibližně ve 
30. letech 20. století, jsem tuto píseň objevil. Bohužel není celá, chybí první čtyři verše. 
Nemáte je náhodou někdo doma? 
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Bc. Zdeněk Drašnar 
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DS Maska při T. J. Sokol Česká Skalice uvede v rámci 

akce „Noc sokoloven“ divadelní hru Michaely Doleželo-

vé a Janky Ryšánek Schmiedtové 

Tři grácie z umakartu 
Představení se koná 27. září 2019 v 19.00 hod. 

v místním kině. 

Vstupné dobrovolné. 

Srdečně zve T. J. Sokol Nový Hrádek. 
 

 

 

Lyžařský oddíl Sokola Nový Hrádek zahájil pravidelnými 
tréninky každé úterý v 16 hod. na sokolovně výcvikový rok.  
 
Během září a října mohou rodiče přivést dítě a zapojit ho do kolektivu sportovců, 
kteří mají rádi lyžování a soutěživost.  
 
Přibíráme děti od 6 let a podmínku jsou základní pohybové dovednosti - nejlépe 
děti, které prošly cvičením v Sokole s Radkou Machovou. 

Přespolní běh kolem Roubalova kopce 
 

Přijďte si zaběhat na Přebor sokolské župy Podkrkonošské - Jiráskovy 
v sobotu 5. října 2019. 

 

Tratě od 180 do 1400 m. Starty od 10 hod. u kina v Novém Hrádku. 
 

Kdo si chce zazávodit, musí se přihlásit  
do čtvrtka 3.10. na  lyzak.hradek@gmail.com (Radim Holý).  

 

Kdo si chce zaběhat jen pro radost, tak po všech závodících (asi v 11 hod.) na 
HOBBY BĚH bez měření času i pořadí - 1 kolečko (700 m). 

 

Podrobnosti v rozpisu vystaveném ve skříňce Sokola na náměstí, nebo na stránkách NH. 
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Oslavenkyně Anna Marková mezi hasiči 

 

 

 

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 (st.), Lidmila 
Martinková, Ing. Jeronym Holý, Pavel Bohadlo, Zlatko Hála, P. Jindřich Tluka, Josef 
Hánl 

• Stálí fotografové: Lidmila Ježková, Ing. Jiří Hlaváček, Zlatko Hála, Jarmila Grimová 

• Obálku nakreslila Jarmila Haldová 

• Tisk: Daniel Wolf, Vrchoviny, náklad: 350 výtisků. Číslo vyšlo 20. 9. 2019 

• Příští číslo vyjde pravděpodobně v prosinci 2019 

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

• Příští uzávěrka bude 5. 12. 2019. Redakce si vyhrazuje právo na krácení, případně 
neuveřejnění příspěvku. Obsah nemusí vyjadřovat postoj redakce. 
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