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Frymburské ozvěny jsou nejlepší zpravodaj 
v Královéhradeckém kraji za rok 2019 

V soutěži o nejlepší obecní zpravodaj měst a obcí v Králové-
hradeckém kraji za rok 2019 zvítězily v kategorii D – zpravo-
daj formátu A5 za města a městyse naše Frymburské ozvěny! 
V sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje převzali v 
úterý 30. června 2020 ocenění redaktoři Hana a Jiří Hlaváč-
kovi společně se starostou městyse Zdeňkem Drašnarem.  

Do třetího ročníku se přihlásilo 62 zpravodajů obcí a měst z celého Královéhradec-
kého kraje. Porota složená ze členů Redakční rady zpravodaje U nás v kraji hodnotila 
celkový dojem, grafickou přehlednost, pestrost článků, obsah a titulní stranu. 

 
Frymburské ozvěny se v této soutěži již na 1. místě umístily v roce 2018 a je velice 

potěšitelné, že svůj úspěch po roce zopakovaly. Obsah a podoba Frymburských ozvěn je 
výsledkem práce velkého počtu přispěvovatelů, a proto jsou tak obsahově rozmanité. Zís-
kané ocenění je tak oceněním práce všech a poděkování patří všem, kteří na tomto oce-
nění mají zásluhy.  

 

(QR kód odkazuje na stránky Královéhradeckého kraje) 

Bc. Zdeněk Drašnar 
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Krátce...        
 

• 12. června proběhla opět po roce Noc kostelů. Zájemci si mohli prohlédnout zvon a 
věžní hodiny, způsob provádění květinové výzdoby a v následujících dnech se 
zúčastnit komentovaných prohlídek kostela.  
 

    
 

• 28. června byla dokončena nová fasáda kaple sv. Jana Nepomuckého ve hřbitovní 
zdi. V její kopuli bylo pro příští generace uloženo ručně psané poselství, Náchodský 
deník, Frymburské ozvěny, mince i rouška proti Covidu19 se zprávou o nouzovém 
stavu v zemi. 

• Byla dokončena oprava komunikace v Bukovecké ulici. 
• 1. července došlo k možnosti odložení roušek i v uzavřených prostorách. 

Výjimkou zůstaly nemocnice a sociální zařízení. Omezení na základě chytré 
karantény zůstala také v nejvíce postižených místech, především v Praze a v 
Moravskoslezském kraji. V důsledku zvýšení nákazy v červenci byla některá omezení 
obnovena. 

• Od 8. července do 31.srpna byla z důvodu rekonstrukce uzavřena ordinace 
praktického lékaře. Pacienti mohli využít ordinaci v Olešnici v Orlických horách. 

• Proběhla revitalizace dětského hřiště u mateřské školy. 
 

    
 

• V období od 20. července do 19. srpna se uskutečnil v místní sokolovně příměstský 
tábor pro děti. Byl přínosem pro děti i pro jejich rodiče. 

• 23. července zemřel ve věku 95 let malíř Miloš Nesvadba. 
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• 26. července se věřící v kostele rozloučili s farářem P. Jindřichem Tlukou. V naší 
farnosti působil 5 let. 1. srpna po něm nastoupil polský kněz R. D. Th. Mgr. Teodor 
Mateusz Pajak. 
 

    
 

• 27. července zemřel ve věku 94 let známý herec Jan Skopeček. Proslavila ho 
především role otce v seriálu Tři chlapi v chalupě. 

• 2. srpna se úspěšně vrátila z mezinárodní kosmické stanice loď Crew Dragon s 2 
kosmonauty organizace NASA, kteří strávili v kosmu 2 měsíce. Pomocí balonů 
přistáli v Mexickém zálivu. Šlo o významnou událost, protože se jednalo o úplně 
první komerční let s návratem na Zemi. 

• 4. srpna došlo v libanonském přístavu Bejrút k ničivé explozi uskladněných 2 750 
tun ledku. Zahynulo více než 100 lidí, 5 000 jich bylo zraněno. Výbuch a tlaková vlna 
zcela zničila centrum města, dosáhla až do 25 km a detonace byla slyšitelná i na 200 
km vzdáleném ostrově Kypr. 

• 6. srpna byla po mnohaleté rozsáhlé rekonstrukci provedena kolaudace nemocnice v 
Náchodě. 

• Během měsíce srpna pokračovala výstavba rozhledny a infocentra na Šibeníku a 
zahájena byla také výstavba cyklostezky ke státní hranici do Polska. 
 

    
 

• 22. srpna uspořádala T.J. Sokol společný výlet do Letohradu a okolí. 18 účastníků 
si pěkně užilo den za krásného letního počasí. 

• Od 1. září bylo zavedeno povinné nošení roušek v hromadné dopravě, na úřadech, 
ve zdravotnických a sociálních zařízeních a na vnitřních akcích pro 100 a více 
osob. 

G. Marshall: Lepší jsou malé činy, které člověk uskuteční, než velké, které plánuje. 
Anna Marková 
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PŘEKRAČUJEME HRANICE… 
 

Tak zněl název hasičského společného cvičení českých a polských hasičů, které se 
uskutečnilo v sobotu 20. 8. 2020. Téma znělo – lesní požáry. 
 

    
 

Účastnilo se pět sborů dobrovolných hasičů z Olešnice v Orlických horách, Nového 
Hrádku, Deštného, Záhoří a Rokytnice. Všechny tři směny z HZS Dobruška, jejichž 
členové poskytli jednotlivým sborům individuální výklad ke každému okruhu činnosti. 
Z Polska se účastnila OSP z Kudowy – Zdróje, Lewina, Klodzka a Dušniků - Zdróje. 

Nástup družstev se konal v Olešnici před hasičskou zbrojnicí. 
Po nezbytných zahajovacích a informačních projevech, které provedl zástupce 

velitele jednotky Vít Klouček a brigádní ředitel František Mencl, ředitel HZS 
Královéhradeckého kraje, veškerá hasičská technika vyrazila na polskou stranu, kde 
probíhalo cvičení. 

V praxi si všichni přítomní vyzkoušeli práci s přečerpávacím velkokapacitním 
bazénem na 25 m3, orientaci pomocí tabletu, hasící hřeby, nový typ proudnice 
„TRIGGER“, přenosné hasící vaky, tzv „D“ program do nedostupných míst s malou 
spotřebou vody a optické signály, které musí ovládat každý hasič. 

Celé cvičení se neslo v přátelském duchu a my jsme zjistili, že když o něco jde, 
domluvíme se i 
bez znalosti jiných 
jazyků. 

Po návratu a 
zhodnocení celé 
akce, které bylo 
pojato jako velmi 
přínosné, si každý 
hasič odnesl jako 
dárek dvoukilový 
ruční hasicí pří-
stroj a dobrý pocit, 
že jsme poznali 
nové technologie a 
nové přátele. 
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POKRAČUJEME V ČINNOSTI… 
 
Hasičské cvičiště první víkend v září obsadili mladí hasiči, kteří každoročně zde 
užívají volna a teplých dnů. 
 
I letos jsme si to stihli užít. Byli jsme v Opočně, kde se fandilo našim mužům i ženám, 
kteří závodili v požárním útoku v rámci Podorlické ligy. 
Také jsme trénovali na soutěže, které nás do konce roku ještě čekají, je to soutěž v 
Žernově, Brzicích, Hronově a v Mezilesí. Největším zážitkem jak pro děti, tak i pro 
dospělé byl výlet do Rychnova nad Kněžnou, kde jsme si užili jízdy na motokárách, i 
když nám počasí moc nepřálo. Ale za chvíli čekání, až proschne dráha, to dozajista stálo. 
Všichni jsme odjížděli nadšeni a plni zážitků ze řízení motokár.  
 

 
 
Také jsme si užili diskotéku, soutěže a pečení buřtů. Není divu, že jsme po tak hektickém 
dni rádi zalezli do svých spacáků a spali jako miminka. 
 
Členy našeho sboru v nejbližší době čeká zajištění soutěže v požárním útoku, která se 
bude konat 19. 9. 2020 od 13:00 hodin na našem cvičišti. Chystáme také drakiádu, 
Mikulášskou nadílku a samozřejmě Hasičský ples v únoru příštího roku. 
Již teď Vás srdečně zveme a těšíme se na brzkou viděnou! 
  

Za SDH Jarmila Grimová 
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VĚDĚLI JSTE TO?        
 

V našem okolí jsou věci a místa, kolem kterých každý den chodíme a netušíme, jak 
zajímavou historii mají, jaký příběh se za nimi skrývá. No, a právě v této rubrice 
„Věděli jste to?“ se Vám, Vážení čtenáři Frymburských ozvěn, pokusíme taková 
místa na Novém Hrádku i v jeho okolí přiblížit a odhalit jejich skrytá tajemství. 
 

 
 
KOPULE A HVĚZDA NA KAPLI SV. JANA NEPOMUCKÉHO  
 

To, že kaplička v hřbitovní zdi u kostela sv. Petra a Pavla na Novém Hrádku pochází z 
roku 1756 a je zasvěcena sv. Janu Nepomuckému, ví téměř každý. Dokonce i to, že v ko-
puli na jejím vrcholu je uložen vzkaz budoucím generacím. No, a právě nad touto kopulí 
se nachází sedmicípá hvězda a uvnitř ní je vyobrazen jazyk. Co tyto symboly z doby 
baroka znamenají? 

 
Jazyk – symbol Jana Nepomuckého, symbol mlčenlivosti, odvahy a spolehlivosti 
 

Jeden z nejvýznamnějších českých světců, patron právníků, lodníků, vorařů, mlynářů, 
zpovědníků a mostů a pro katolíky symbol mlčenlivosti, odvahy a spolehlivosti: Jan Ne-
pomucký byl 19. března 1729 papežem Benediktem XIII. prohlášen za svatého. Kanoni-
zací Nepomuckého tak vyvrcholila legenda, která je s ním spjata. Tělo umučeného gene-
rálního vikáře pražského arcibiskupa (původně zvaného Johánek z Pomuku) nechal totiž 
v roce 1393 svrhnout z Karlova mostu do Vltavy král Václav IV. Dodnes není zcela jasné, 
proč Nepomucký upadl v nemilost a skončil na mučidlech. Podle některých pramenů 
kritizoval krále, podle jiné nepotvrzené verze odmítl vyzradit zpovědní tajemství krá-
lovny. Většina historiků se ale kloní k názoru, že příčinou byly spory krále s pražským 
arcibiskupem. Václav IV. údajně hodlal omezit arcibiskupovu moc tím, že zřídí nové 
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biskupství, které by finančně zajistilo zrušení benediktinského kláštera v Kladrubech. Jan 
z Pomuku, který byl také žateckým arcijáhnem, však jeho záměr zmařil. Jan Nepomucký 
se narodil kolem roku 1340 v Pomuku (dnes Nepomuk), vystudoval práva v Praze a v 
italské Padově. Působil mimo jiné v Praze jako kanovník u sv. Jiljí a farář v kostele sv. 
Havla. Za blahoslaveného prohlásil Jana papež Inocenc XIII. v roce 1721 a v roce 1729 
byl Jan Nepomucký prohlášen za svatého. Součástí beatifikačního procesu byla i exhu-
mace Janových ostatků, během níž vypadl z lebky kus tkáně, což bylo považováno za 
boží znamení v domnění, že jde o jazyk a že se tak potvrzuje legenda o zpovědním ta-
jemství. 

(zdroj ČTK) 

 
 
Sedmicípá hvězda 
 

Sedmicípá hvězda (nebo alternativně septagram nebo heptagram) nahromadila během 
staletí mnoho významových úrovní. V křesťanské tradici je symbolem ochrany, sedm 
bodů představujících dokonalost Boha a sedm dní stvoření. Tato rezonance s dny v týdnu 
se promítá do jeho použití jako planetárního symbolu, protože každý bod představuje 
nejen jednu z tradičních „sedmi putujících hvězd“, ale také odpovídající dny v týdnu 
(stejně jako jiné magické korespondence) které jsou pod vlivem planet.  

(zdroj Wikipedie) 
připravil Bc. Zdeněk Drašnar 
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Vyrazili jsme si do Letohradu, na Potštejn       
a poutní místo Homole 
 
V sobotu 22. srpna 2020 jsme jeli na výlet do sousedního Pardubického kraje. Na-
plánovaný byl už několik měsíců ve spolupráci s Cestovní kanceláří Jany Hudkové, 
která nám zařídila na přepravu malý pohodlný autobus pro 19 osob pana Josefa 
Novotného firmy BN Aktivity s.r.o. řízený jím samotným.  

 
První zastávka byla v Letohradě v Muzeu řemesel. Mu-

zeum bylo nově otevřeno v roce 2000. Z bohaté nabídky jsme 
si vybrali trasu mechanických řemesel. Všichni jsme byli pře-
kvapeni historickým vybavením pro dílny kolářů, bednářů, 
kovotlačitelů, zámečníků, kovářů, puškařů, viděli jsme v pro-
vozu i pilu na řezání prken takzvaný katr. Vše nám vysvětlil 
a práci strojů předvedl mladičký průvodce Martin. Když jsme 
mu děkovali za jeho zasvěcený výklad, pochlubil se, že je he-
rec a že fandí řemeslům. Musíme projevit velkou úctu také 
majiteli areálu podnikateli panu Taclovi, který vše dokázal 
zachránit pro budoucí generace. Všechny možnosti prohlíd-
kových tras, které se nabízejí, jsme nevyužili. Snad příště. 
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Jaroslav Balcar, Pavel a Ludmila Bohadlovi na Potštejně 
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Po dobrém obědě v areálu muzea jsme směřovali do Potštejna. Pochutnali jsme si na 
kávě, zmrzlině, či zákusku v zámecké cukrárně a potom jsme ve velkém vedru vystoupali 
do vrchu do opravené brány hradu Potštejn. Dopřáli jsme si i čas na neplánovanou pro-
hlídku hradu s průvodkyní, protože kdosi pronesl: „Vždyť já se sem už nepodívám.“ A 
nikdo nelitoval vyslechnout povídání o opravované zřícenině, která status hradu získala, 
až když dostala kaple sv. Jana Nepomuckého střechu. O to se postarala obec Potštejn, 
která má areál ve vlastnictví. Z nejvyšších pater 
návrší se nám otevřely nádherné výhledy do kraje.   

Projeli jsme obcí Lhota u Potštejna, pan řidič 
nás nechal vystoupit před historickým unikátním 
schodištěm se 153 schody a 16 odpočívadly. Se 
zbytky našich sil jsme téměř všichni pomalu vy-
stoupali na vrch Homol k poutnímu kostelu Panny 
Marie Bolestné. 

Protože jsme měli předem domluvenou pro-
hlídku, mohli jsme si prohlédnout i kostel uvnitř a 
vyslechnout si o historii a současnosti poutního 
místa. Pan Novotný ušetřil naše kroky dolů a přijel 
pro nás až ke kostelu úzkou přístupovou cestou. 
Odtud nás čekal jen návrat domů do Nového 
Hrádku a Olešnice. 

Všichni jsme byli spokojeni, že vyšlo počasí, a 
že nás vezl spolehlivý řidič. Že jsme se potkali se 
zasvěcenými průvodci, získali mnoho informací o 
nedalekých místech a mohli ocenit mnoho snaživé lidské práce minulé i současné doby. 

Závěr? Vybrala jsem uvedený citát z publikace Nekonečný příběh o muzeu řemesel, 
kterou jsem si zakoupila: „Když věříte sobě, vesmír začne pracovat ve Váš prospěch.“ 

 

Martinková Lidmila 
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Myslivecké okénko 
 

 

 
 

 
 

Dne 24.6.2020 se uskutečnila poslední schůzka kroužku ve školním roce 2019-2020. 
Schůzka probíhala venku. Děti poznávaly v lese zvěř a přírodniny. Na hřišti u školy si 
zahrály hru na lišky. Na závěr rozdal dětem vedoucí Ing. Michael Hála odměny za 
celoroční práci v kroužku. 
 

Zlatko Hála 
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IV. ročník Mysliveckého tábora  
na Pavlátově louce 
 

V pořadí již čtvrtý ročník mysliveckého tábora se konal od 11. 7. do 19. 7. 2020 na 
Pavlátově louce u Nového Města nad Metují. Sjelo se sem 58 dětí z celé republiky. O 
děti se po celou dobu staralo celkem 14 obětavých vedoucích včetně zdravotnice. Děv-
čata i chlapci se měli možnost účastnit spousty her a soutěží na téma myslivost a příroda 
a nechybělo ani sportovní vyžití.  

Celotáborová hra se nesla ve znamení Krakonoše pod názvem Z Pavlátky do Krako-
nošova. Plnění úkolů, prokázání znalostí jak vědomostních, tak i praktických dovedlo 
děti až k závěru této hry, hledání Krakonošova pokladu, který jim tu jako odměnu zane-
chal. Nikdo nepřišel zkrátka. Počasí až na malé výjimky s deštěm vyšlo a děti byly spo-
kojené. Od rozcvičky do večerky probíhal každý den bohatý program, který pro ně orga-
nizátoři připravili.  

Tábor také navštívila řada hostů. Byli tu sokolníci, policie ČR se svými speciálně 
vycvičenými psy na hledání drog a výbušnin, Jiří Staněk z bažantnice z Dříteče s malými 
bažantíky, kynologové z OMS Náchod a další. Nechyběla ani beseda s lesníkem a mys-
livcem Orlických hor panem Zatloukalem. Samotné zakončení tábora pak patřilo vyhod-
nocení celotáborové hry, předání odměn, pamětních listů a pamětních medailí. Jako or-
ganizátoři jsme rádi, že v této době, kdy se potýkáme s pandemií koronaviru a do poslední 
chvíle jsme nevěděli, zda tábor vůbec bude, že vše proběhlo i za zpřísněných hygienic-
kých podmínek v pořádku a bez problémů. Na otázku, zda se děti zúčastní tábora i příští 
rok, se zvedl les rukou. 
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Z návštěvy sokolníků na táboře, 
kteří poutavě vyprávěli a dětem 

předvedli např. výra velkého 
(Bubo bubo) 

 
 Děti z mysliveckého kroužku Ostříži Nový Hrádek se 

také zúčastnily tábora. Na snímku Viktorka Klimešová 
a Šárka Grulichová společně s vedoucím kroužku 

Ostřížů i celého tábora Ing. Michaelem Hálou 
Tak příští rok zase na Pavlátce. 

Text: Jitka Vaňková Přibylová, členka KPK OMS Náchod, foto: Zlatko Hála 
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PŘÍRODNÍ ZAHRADA PŘI MŠ NOVÝ HRÁDEK 
„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí 

ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“ 
 

www.mzp.cz www.sfzp.cz 
 

Příjemce dotace: Městys Nový Hrádek 
Termín realizace: červen 2019 – srpen 2020 
Výše dotace:  499 488,00 Kč 
 

Cílem projektu bylo v nevyužívané části zahrady při MŠ vytvořit přírodní zahradu, která 
je koncipována tak, aby v dětech prohlubovala vztahy k přírodě a zároveň k sobě navzá-
jem. Celkem byla upravena plocha v rozsahu 450 m2a bylo instalováno 12 kusů objektů, 
resp. edukativních / herních prvků. Nedílnou součástí je i nová naučná stezka, která pod-
poruje uvědomění a připomíná důležitost návaznosti člověka na přírodu, proč si ji vážit 
a jakým způsobem ji chránit. Jednoduchým způsobem tak bude děti motivovat a inspiro-
vat k prohlubování vědomostí. 
 

 
Přírodní zahrada při MŠ Nový Hrádek v době realizace 
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Rozhovor s P. Teodorem Pajakem, MSF 
 
S platností od soboty 1. srpna 2020 se stal ad-
ministrátorem ŘK farnosti Nový Hrádek P. 
Teodor Mateusz Pajak, MSF. Vystřídal tak 
P. Mgr. Jindřicha Tluku, který k témuž datu 
odešel do ŘK farnosti Kaliště (vikariát Hum-
polec). 
 
Jaká byla vaše cesta ke kněžství? 
Narodil jsem se 20. 9. 1956 v Polsku v Horním 
Slezsku, asi 80 km na sever od Ostravy. Až do 
maturity jsem studoval v rodném regionu. V té 
době mě ovlivnil jeden kněz – misionář, který 
krátce navštívil moji rodnou farnost a hlásal zde 
lidové misie. Rozhodl jsem se tedy vstoupit do 
kláštera Kongregace Misionářů svaté Rodiny 
(MSF). 
 
Do kterých zemí vás zavedla misijní činnost? 
Po kněžském svěcení jsem nejprve působil 2 roky v Polsku. Potom jsem odjel na misie 
do Kanady-do prérie mezi indiány. Po 13 letech jsem se zase vrátil do Evropy a působil 
v Dolním Rakousku (mezi Bratislavou a Vídní).  
 
A kdy jste zavítal do ČR? 
Do ČR jsem přijel v květnu 2004. Nejprve jsem byl kaplanem ve Dvoře Králové n. L., 
dále administrátorem ve Vrchlabí, Rokytnici v Orlických horách a v Trutnově. Od 
1.8.2020 jsem tady v Novém Hrádku. Na všech místech jsem byl vždy tam, kde působili 
kněží naší Kongregace MSF. 
 
Jaké jsou vaše první dojmy z nového působiště? 
Líbí se mi tu, lidé jsou zde vstřícní a ochotní pomoci.  
 
Jaké máte koníčky? 
Mám rád procházky po horách, kterých je všude kolem dostatek, rád si zaplavu v Rozkoši 
a také si rád zahraji tenis. 
 
Co byste vzkázal čtenářům Frymburských ozvěn? 
Těším se na další spolupráci a působení ve farnosti Nový Hrádek a okolí. Rád pomohu 
v případě potřeby, kontakty na mě jsou: 
pajak.teodor@dihk.cz, rkf.novyhradek@dihk.cz, tel. 731 598 858. 
 
Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám vše dobré. 

Připravili Jiří a Hana Hlaváčkovi 
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Lidoví řezbáři betlémů z Nového Hrádku (8.) 
...čtení na pokračování 

 
V dnešním pokračování našeho seriálu o řezbářích si přiblížíme dva. Prvním z nich 
je Josef Hánl, který žije celý život na Novém Hrádku, druhým Josef Svatoň ml., 
který zde prožil dětství a mládí a na Nový Hrádek stále jezdí navštěvovat rodiče. 
 

Josef Hánl 
 
Josef Hánl se narodil 26. 12. 
1955. Celý život žije na Novém 
Hrádku. Vychodil zde ZDŠ, po 
jejím ukončení se vyučil nástro-
jařem pro Kovodružstvo Náchod, 
pracoval od roku 1971 až do roku 
1998 v Kovodružstvu v Dolech u 
Nového Hrádku. Potom nastou-
pil jako údržbář do Mikrobiolo-
gického ústavu AV ČR, kde pra-
coval až do odchodu do důchodu 
v roce 2018.  
O betlémy se začal zajímat už 
v roce 1971, kdy ho k tomu při-
vedl hlavně jeho dědeček, který 
doma každoročně stavěl na Vá-
noce betlém z kralických figu-
rek. Velký vliv na něj měli i jeho starší kolegové z práce, a to amatérští řezbáři František 
Dyntar a Jan Téra. Vytvořil si základ betléma, schody, chlév, vyřezal hradby, děda mu 
pomohl namalovat pozadí, on sám si opravil kralické figurky, které si různě posháněl. 
Betlém byl osvícen barevnými žárovičkami, jak se to v té době dělalo. Svoji první ovečku 
a figurku anděla si vyřezal v roce 1974.  Vyřezává z lipového dřeva a figurky většinou 
polychromuje temperovými barvami a lakuje matným lakem. Jeho figurky jsou ve stylu 
řezbářů z Orlických hor. Jsou vysoké přibližně 10 cm, ale vyřezal i nepolychromovanou 
svatou rodinu 30 cm velkou. 
Od roku 1988 se pravidelně zúčastňuje betlémářských výstav téměř po celé republice, 
s pomocí přátel pořádal i úspěšné výstavy na Novém Hrádku.  
V roce 1990 byl jedním ze zakládajících členů Českého sdružení přátel betlémů. Vytvořil 
si svůj rodinný betlém, který si staví každoročně na Vánoce. Je 120 cm dlouhý, 50 cm 
široký a 60 cm vysoký. Město v něm je vyřezané z lipového dřeva, detailně propraco-
vané, minarety jsou soustružené. Pozadí betléma si sám namaloval na překližku. Betlém 
postupně doplňuje novými figurkami. Podobný jeho betlém vlastní Třebechovické mu-
zeum betlémů, a jeden dělal dokonce i do muzea ve Francii do Marseille. Několik bet-
lémů vlastní jeho známí. Betlémy nejen vyřezává, ale také velice zručně renovuje. Je také 
sběratel betlémů a všeho souvisejícího. 
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Jeden z prvních betlémů z roku 1991, figurky 13 cm vysoké 

 
 

 
Betlém v Třebechovickém muzeu betlémů 
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Figurky z rodinného betléma, velikost 10 cm 
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Betlém dělaný do Francie do muzea v Marseille z roku 2005 

 

 
Polychromovaný betlém 80 cm dlouhý pro kamaráda, z roku 2004 

 

 

 
 
 
 
 
 
Nepolychromované figury z roku 1999, výška 30 cm 
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Josef Svatoň ml.  
 

Josef Svatoň ml. se narodil 30. 6. 1967. 
Dětství prožil v Novém Hrádku, kde 
vychodil základní školu, tehdy osmile-
tou. Po ukončení školní docházky se 
vyučil truhlářem pro stavební výrobu 
v Jaroměři. Po vyučení pracoval v JZD 
Ohnišov jako truhlář. V roce 1989 se 
oženil a žije s rodinou v Domašíně u 
Dobrušky, kde provozuje truhlářskou 
živnost. V Domašíně spolupořádal již 
několikrát výstavu betlémů. 
K betlémům měl vztah už od dětství, 
protože doma se každé Vánoce stavěl 
dřevěný betlém. Vyřezávání vlastních 
figurek se začal věnovat při absolvo-
vání základní vojenské služby. 
První betlém vytvořil kolem roku 
1990, a to částečně vymodelovaný z moduritu a část vyřezal z lipového dřeva a polychro-
moval ho temperovými a latexovými barvami. Figurky jsou velké 8 až 12 cm. 
Později se zajímal o mechanické betlémy. Vyřezal pohyblivou svatou rodinu, kterou 
umístil do své truhlářské dílny. Mimo jiné vyřezal z lipového dřeva pohyblivou figurku 
svatého Václava na koni, a to podle předlohy sochy na Václavském náměstí v Praze. 
V současné době se věnuje vyřezávání loutek a výrobě loutkového divadla pro svá vnou-
čata. 

 
Betlém Josefa Svatoně ml. 
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Figurky vyřezané z lipového dřeva 

 
 

 
 

 
Pastýři z lipového dřeva 

Rozpracovaný pohyblivý betlém 
 

Pokračování příště…                                                                    Josef a Hana Hánlovi 

PODZIM  2020 FRYMBURSKÉ OZVĚNY 
 

24  

 

 

Společenská kronika 
  

červenec - září 2020 
 
 
Naši nejstarší občané oslavili narozeniny: 
 

Augustová Anna 97 let 
Hánl Josef 88 let 
Kozlová Marta 88 let 
Marková Božena 86 let 
Frimlová Olga 81 let 
Cejnar Antonín 81 let 
Cejnarová Marie 78 let  
Piewaková Blanka 77 let 
Balcarová Blanka 73 let 
Drašnarová Marie 92 let 
Pohlová Milena 75 let 
Holá Alena 74 let 
Siegelová Marie 74 let 

 

Machová Jana 74 let 
Ptáček Vratislav 73 let 
Jelen Josef 72 let 
Rázlová Jiřina 72 let 
Bajerová Dagmar 71 let 
Dušková Jana 70 let 
Kopecký Mojmír 94 let 
Přibyl Jiří 83 let 
Šotolová Marie 80 let 
Svatoň Josef 78 let 
Rybín Josef 77 let 
Bohadlová Ludmila 74 let 

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

 

 

Noví občánci:  
 

Filip Prokop 
Adéla Martincová 

 

Šťastným rodičům blahopřejeme.  

 
 
Zemřel: 

Emil Hradecký 
 

Vzpomínáme... 
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Diamantová svatba:   

Zbyněk a Miroslava Dušánkovi 
10. 9. 1960 

Zlatá svatba:   

 

Pavel a Ludmila Bohadlovi 
15. 10. 1970 

Manželům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody. 
 
 

 
Máme velkou radost, že 

jsme mohli letos tuto trasu 
opět uspořádat. Během 5 let 
jste s námi už navštívili 50 
míst z okolí Nového Hrádku.          
Každé, na které jsme Vás za-
vedli, má svůj název podle 
původního obyvatele nebo 
podle neživého objektu či 
jiné zajímavosti (po-
věsti,…). Říkalo se tam tak 
už třeba před 100 lety nebo 
název zlidověl v době ne-
dávné.   

Buďme hrdi na to, že 
máme v okolí tato krásná 
místa, můžeme je navštěvo-
vat a ukazovat mladší gene-
raci. 

 
Děkujeme za spolupráci 

Olině Langrové, Dáše Štan-
derové a Míše Frintové, 
Městysu Nový Hrádek a tis-
kárně Daniel Wolf – Vrcho-
viny. 

 
Veronika a Pavel Bohadlovi 
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Vzpomínka 
 

3. září 2020 se novohrádovští občané rozloučili v kostele a potom na hřbitově na 
Dobeníně – Václavicích s rodákem z Nového Hrádku panem Emanuelem 
Drašnarem. Emouš, jak ho místní jmenovali, se narodil o Vánocích roku 1931 v 
rodině, kde rodiče měli hospodářství.  

 
Už v dětství Emouš i se svým 

mladším bratrem rodičům na 
zemědělských pracích pomáhali. K nim 
také chodívali drobní zemědělci si v 
elektrické strojní mlátičce obilí ze svých 
políček vymlátit. Také, kdo chtěl, zde na 
speciálně upravené hliněné podlaze tzv. 
„mlatě“ si mohl vymlátit stonky obilí 
ručně pomocí cepů. Takto vymlácené 
obilí se potom používalo na povřísla, 
které pak sloužily k vázání snopů na 
polích, do té doby, než se začaly 
používat provázky. Místo a dům, kde 
bydleli, se v minulosti nazývalo „u 
polských“ a to se někdy používá dosud, 
protože ještě v padesátých letech 
minulého století byl tento dům 
posledním domem při výjezdu z Nového 
Hrádku směrem na Náchod. Kolem 
něho ze všech stran byla jen políčka, kde 
se pěstovalo obilí, brambory anebo byly 
trávní porosty. Dnes již tomu tak není, 
okolí je zastavěné většinou bytovými 
objekty a z bývalého hospodářství je 
moderně stavebně upravené bydlení a v 
domě žije jeho dcera Marie se svojí 
rodinou.  

 

 
Snímek je z 31. 3. 1980, kdy bylo Emanuelu Drašnarovi 49 let 

Snímek z roku 1946 – dům „u polských“ je 
úplně vpravo 
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Školní výuka tehdy končila žákům ve 14 letech. Potom žáci většinou šli za prací, nebo 

se učit řemeslu, vzácněji studovat. Také Emouš v 16 letech nastoupil do traktorové stanice 
a stal se traktoristou. Řízení vozidel se mu stalo jeho životním osudem. Po absolvování 
vojenské služby v Bratislavě se stal řidičem nákladních vozidel a od roku 1970 jezdil v 
ČSAD Náchod autobusem, a to až do odchodu do důchodového věku. První v okrese 
Náchod ujel 1 milion kilometrů bez nehody a celkově najezdil 1 750 000 kilometrů. Jako 
řidič byl přátelský a pozorný k lidem a tím byl cestujícími oblíbený.  

Od roku 1957 žil ve Václavicích, kde založil rodinu. Na své rodiště Nový Hrádek 
však stále rád vzpomínal a až do posledních chvil života se zajímal, co je zde nového. 
Nebyla nějaká významná událost, výročí, slavnost, aby se ji osobně nezúčastnil. Jeho 
domovem byl rodinný kruh na Václavicích, ale srdcem to bylo jeho rodné městečko. 

Budeme také i my na něho s láskou vzpomínat. 
Jiří Hlaváček st. 
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Noc kostelů 2020 v Novém Hrádku 
 
Novohrádovská farnost se v letošním roce přihlásila k celostátní akci církve římsko-
katolické Noc kostelů. Cílem této akce je seznámit širokou veřejnost nejen s přísluš-
ným kostelem, ale také s aktivitami, které farnost vykonává. 
 
Ten, kdo 12. června navštívil kostel 
sv. Petra a Pavla v Novém Hrádku, 
si měl rozhodně z čeho vybírat. Na 
programu bylo: 
• komentovaná prohlídka kostela 

s výkladem zkušených průvodců 
Josefa Svatoně a Vojty Sobotky 

• ukázka oděvů a předmětů, které se 
používají při bohoslužbách – P. 
Jindřich Tluka 

• prohlídka věžních hodin s komen-
tářem Pavla Bohadla 

• možnost zkusit si zazvonit na naše 
dva zvony pod dohledem zvoníka 
Pavla Sobotky 

• výklad o zdejších varhanách a 
ukázka hry na varhany v podání 
varhaníka Jiřího Hlaváčka s mož-
ností si na varhany zahrát 

• možnost vyzkoušet si, jak se dělá 
naše krásná květinová výzdoba 
s Katkou Vondřejcovou a Olgou 
Langrovou 
 

Tento pestrý program přilákal nejen 
obyvatele Nového Hrádku a okolí, 
ale i návštěvníky přespolní, a to až 
z Hradce Králové nebo dokonce 
z Humpolce. Zájem byl tak velký, že se u jednotlivých stanovišť dělaly fronty.  
 
Mnoho Hrádováků využilo možnost dostat se do míst, kam se normálně nedostanou a 
někteří se nestačili divit, když zjistili, jak fungují varhany, co všechno je třeba, aby věžní 
hodiny stále udávaly přesný čas nebo když viděli, že zvony nerozeznívá automatika, ale 
lidská síla. 
Letošní Noc kostelů se u nás na Novém Hrádku opravdu vydařila a byla dobrou propagací 
celého našeho městysu. 

Ing. Pavel Sobotka 
 

Autor článku je zkušeným zvoníkem 
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FRYMBURSKÉ OZVĚNY 
 

čtvrtletní zpravodaj Městyse Nový Hrádek, Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek, IČ: 00272884, 
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury ČR 

pod evidenčním číslem MK ČR E 10519 
 

• Z příspěvků sestavili Ing. Jiří Hlaváček a Mgr. Hana Hlaváčková  

• Stálí dopisovatelé: Anna Marková, Bc. Zdeněk Drašnar, Bc. Jarmila Drašnarová, Ing. 
Pavel Sobotka, Petra Přibylová, Jarmila Grimová, Jiří Hlaváček (st.), Lidmila Martin-
ková, Ing. Jeronym Holý, Pavel Bohadlo, Zlatko Hála, Josef a Hana Hánlovi 

• Stálí fotografové: Petr Lemfeld, Ing. Jiří Hlaváček, Zlatko Hála, Jarmila Grimová 

• Obálku nakreslila Jarmila Haldová 

• Tisk: Daniel Wolf, Vrchoviny, náklad: 350 výtisků. Číslo vyšlo 25. 9. 2020 

• Příští číslo vyjde pravděpodobně v prosinci 2020 

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

• Příští uzávěrka bude 5. 12. 2020 – později dodané příspěvky nebudou zveřejněny. 
Redakce si vyhrazuje právo na krácení, případně neuveřejnění příspěvku. Obsah ne-
musí vyjadřovat postoj redakce. 
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ZÁŘÍ 2020 

 
 
 

SOBOTA 12.9. v 17:00                VZHŮRU ZA SNY 
 
Život dvanáctileté holky Míny se obrátí vzhůru nohama hned nadvakrát. Poprvé, když proti 
své vůli dostane nevlastní sestru Jenny. Ta je stejně stará jako ona, zničehonic se přistě-
hovala, je strašně otravná a všichni očekávají, že se z nich stanou nejlepší kamarádky. A 
pak podruhé, když ve spaní během jednoho snu objeví senzační tajemství. Přijde totiž na 
to, jak vlastně sny vznikají. Díky šťastné nehodě zjistí, že svět snů má podobu nekoneč-
ných filmových studií, které připomínají Hollywoodskou továrnu na sny. A že každý z nás 
tam má vlastní filmový štáb a režiséra svých snů. Samozřejmě je ohromena, se všemi 
pracovníky a pomocníky snových filmových studií se seznámí, nechá si všechno pěkně 
vysvětlit a taky ukázat sny svých blízkých. A potom ji k hrůze všech lidí ze štábu napadne 
to, co asi každého. Co se stane, když zkusí ovlivnit snění někoho jiného a zasáhnout do 
jeho scénáře? Tady přidat něco legračního a tady něco trošku strašidelného? Jde to! Je 
to úžasný objev, který slibuje obrovskou zábavu. Upřímnou, ale i škodolibou. Mína se 
rozhodne měnit sny svojí nevlastní sestře Jenny a trochu jí to nandat. Nejdřív trošku, pak 
o něco víc. Vždyť je tak nesnesitelná! Zahrávat si s lidskými sny může mít ale velké ná-
sledky. Ve světě, kde se staví sny, čeká nakonec Mínu i její nevlastní sestru obrovské 
dobrodružství. Představivost a fantazie jsou v tomto případě pouze začátek. 
 

VSTUPNÉ 80,- Kč                                     MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ 
 

SOBOTA 26.9. v 19:00            CASTING NA LÁSKU 
 
Ústřední postavou romantické komedie Casting na lásku je neúspěšná herečka Stela Ne-
beská, která s blížící se čtyřicítkou zjišťuje, že velkou díru do světa už asi neudělá. Ztrácí 
angažmá v divadle, kde stejně hrála jen nevýznamné role. Po kariérním neúspěchu při-
chází i osobní – manžel jí začne podvádět a ani se to nijak moc nesnaží skrývat. S poráž-
kou od života se ale Stela nemíní smířit a rozhodně se nevzdá bez boje. Zapřisáhne se, 
že si stůj co stůj najde někoho, před kým její manžel zbledne závistí. Zahájí tedy velkolepý 
konkurz na novou lásku. Začne se seznamovat, ale co schůzka, to výstřední a nepouži-
telný nápadník a každé rande končí fiaskem. Najde nakonec Stela toho pravého? Nebo 
všichni pořádní muži už vymřeli? 
 

VSTUPNÉ 100,- Kč                               DO 12 LET NEVHODNÝ 

 
Připravujeme na říjen: ŠARLATÁN 
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