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Vzpomínka na kolegu učitele 
 

Mirek  Fiala , velký milovník rodného kraje pod Frymburkem, se na  něj již od 12. 
února t.r. dívá s nadhledem, tam odněkud shora. Ve věku 77 let odešel z našich řad 
vzdělaný, životem zkoušený dobrý člověk a velký patriot Nového Hrádku. Do kraje 
svého mládí se stále vracel ve vzpomínkách, které skládal i do veršů. Rád přijížděl také 
osobně na setkání spolužáků i svých bývalých žáků. Rozlučme se s ním jeho prostými 
krásnými slovy, slovy, která byla opravdová. 
 
 

 

Rodná krajina 
Věnováno mým spolužákům 

 
Ta hrádovská školička 

každoročně volá: 
„Pospěš, léta namále!“ 

Srdce neodolá. 
 

Vím, že v naší krajině 
lemované lesy  

jako nikde na světě 
duše oddychne si. 

 
Kostela věž vítá nás 
slyším hlahol její- 
ani nevím, a již se 
řasy rosou chvějí 

 
Jarní září slunečko, 

co se dívá v lány, 
pestré domky v zahradách 

jsou jak malovány. 
 

Běžím v širo lánů, luk, 
ke všem polím našim, 

zajíčky i lesní zvěř 
ty tu také plaším. 
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Zpěvu ptáčků naslouchám 
sletěvším se v luka 
a zas jak u potůčku 

voda čirá bublá. 
 

Dech teď ke mně zavanul,  
nad nějž není druhý: 
mateřídoušek vůně 

 z mezí rozlila se v luhy. 
 

Večer vyjde nad lesem 
 luna veliká a snivá, 
to už každá dědina 

tichá je a tklivá. 
 

Lesy bledým závojem 
přikryjí se jemně, 

zvolna tiše, zhluboka 
dýše spící země 

 
Rosa svítí na květech 

duhově se mění, 
ty, má rodná krajino,  

nad tvé noci není. 
 

 
Mirku, velký dík za poezii i za vše dobré, co nám bylo dopřáno s tebou prožít. 
 

Za všechny tvé příznivce se podepisuje 
Anna Marková. 

 

 

4 

 
 
 

Co nového po roce? 
 

Jak ten čas běží. Již je to rok, kdy byla slavnostně uvedena do provozu vestavba 
učeben v půdním prostoru ZŠ Nový Hrádek, která se uskutečnila s finanční podporou 
programu financovaného z FM EHP/Norska a Královéhradeckým krajem. O realizaci 
sub-projektu vedeného pod reg. číslem CZ0037/01/026 jsme Vás průběžně informovali. 
Nyní má za sebou roční provoz a dá se i hodnotit přínos tohoto projektu pro činnost 
školy. Jednu učebnu obsadili žáci 9. ročníku a uvolněná třída v nižším poschodí mohla 
být plně předána k dispozici pro činnost školní družiny. Již se nemusí o své prostory 
dělit s ostatními žáky. Tím byl naplněn požadavek na samostatné prostory pouze pro 
činnost školní družiny.  

Učebna informatiky – to je další významný prvek školy. Její vybavení je srovnatel-
né a možná i lepší, než v leckteré škole ve městech. Zájem o její využívání je veliký. 
Dle sdělení ředitele ZŠ si učitelé dlouho předem musí naplánovat své vyučovací hodi-
ny, při kterých chtějí tuto učebnu využít. Děti by zde vydržely celý den. Proto i zájmo-
vé kroužky informatiky jsou hojně navštěvovány. I když tato kvalitní učebna není téměř 
nikdy prázdná, najde se i chvilka pro děti z mateřské školy, které si mohou práci 
s počítačovou technikou vyzkoušet. Pod laskavým vedením svých učitelek, ale také 
s vydatnou pomocí ředitele školy postupně získávají základní vědomosti o práci 
s počítačem.  

Během roku 2009 se sdružilo několik nadšenců fotografování a založili Fotoklub 
Nový Hrádek. Učebnu výpočetní techniky využívají ve večerních hodinách, kdy se 
postupně seznamují s úpravou digitální fotografie a s různými možnostmi, které skýtá 
pouze kvalitní technika. Doufáme, že se jejich řady postupně rozrostou o další fotoama-
téry, kteří se chtějí dozvědět více. 

V učebně estetických předmětů je realizována výuka výtvarné výchovy, je využívá-
na pro netradiční formy výuky v předmětech rodinná a občanská výchova na II. stupni a 
slouží také pro činnost různých kroužků. Kroužek angličtiny, zdravotnický kroužek 
mladších a starších žáků, kroužek taneční, ruční práce – vyšívání a nově i kroužek ke-
ramiky pro děti. Její vybavení není dosud úplné. Škola se snaží s pomocí různých do-
tačních titulů žádat o finanční prostředky a tuto učebnu vybavit kvalitní keramickou 
pecí a dalším zařízením, které by plně sloužilo při zájmových činnostech všech dětí. 
Bohužel zatím nebyli úspěšní a městys nemá k dispozici tak vysokou částku, kterou by 
mohl škole poskytnout ze svého rozpočtu a tuto učebnu plně vybavit.  Pokud se nepo-
daří získat jiné finanční prostředky, bude učebna vybavována postupně z provozních 
prostředků, které škole poskytuje zřizovatel. Je to ale běh na dlouhou trať.   

 
Městys Nový Hrádek 
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MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK  - Hospodaření v roce 2009 
Daň z příjmu ze závislé činnosti 1 191 002,12 Kč   

Daň z příjmu fyzických osob  129 272,92 Kč   

Daň z příjmu právnických osob -městys  0,00 Kč   

Daň z příjmu fyz.osob z kap. výnosů                   98 922,67 Kč   

Daň z příjmu právnických osob   1 230 659,39 Kč   

Daň z přidané hodnoty                                     2 481 043,62 Kč   

Poplatky za znečišťování ovzduší 5 400,00 Kč   

Odnění lesní půdy-podíl 401,00 Kč   

Správní poplatky 35 380,00 Kč   

Odvod z výtěžku provozování VHP                      38 748,00 Kč   

Poplatky ze psů 14 492,00 Kč   

Poplatek z rekreačního pobytu  38 790,00 Kč   

Poplatek za užívání veřejného prostranství  1 080,00 Kč   

Poplatek z ubytovací kapacity                              11 870,00 Kč   

Poplatek za provozovaný VHP 20 000,00 Kč   

Daň z nemovitosti  316 958,41 Kč   

Celkem daňové příjmy                                                                 5 614 020,13 Kč 

      

Dar na výstavbu MK-Velos 150 000,00 Kč   

Příspěvek od občanů na územní plán 52 200,00 Kč   

Prodej pozemků 951 560,00 Kč   

Dar na nákup cisterny pro SDH 1 000,00 Kč   

Celkem kapitálové příjmy                                                           1 154 760,00 Kč 

Lesní hospodářství, prodej dřeva-lípy                                            59 920,50 Kč   

Pronájem obchodu 24 000,00 Kč   

Místní komunikace-pojistná náhrada 20 159,00 Kč   

Odvádění a čištění odpadních vod  24 336,00 Kč   

MŠ-odvod z odpisů, nájemné, poj. náhrady 121 104,00 Kč   

Tělovýchova-pronájem LV           1 000,00 Kč   

Kino, vstupné vč.filmu Pamětnice 134 169,00 Kč   

Kulturní činnost vč.prodeje FO 8 141,00 Kč   

Zdravotnictví, pronájem 4 500,00 Kč   

FRB - příjem úroků od obyvatel 4 930,04 Kč   

Bytové hospodářství, nájemné, služby, úroky 841 204,85 Kč   

Nebytové hospodářství 15 022,00 Kč   

Pohřebnictví 14 658,00 Kč   

Komunální služby, územní rozvoj, nájemné 16 792,00 Kč   

Komunální odpad, prodej popelnic, služby 191 666,00 Kč   

Třídění KO-EKOKOM, Asekol, železo, papír 171 566,50 Kč   

Přijaté sankce od životního prostředí 12 500,00 Kč   
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Prodej čerpadla a dar SDH,fin.vypořádání ÚM 37 720,36 Kč   

Příjmy z úroků a dividend                                      4 640,66 Kč   

Splátky půjčených prostředků od obyv. 94 563,48 Kč   

Celkem nedaňové příjmy                                                  1 802 593,39 Kč 
 

Převody z rozp. účtů do SF, HÚ         2 023 985,56 Kč   

Dotace ze SR na školství, správu  333 530,00 Kč   

Dotace od KHK na volby do EP 15 100,00 Kč   

 FM EHP/Norska - Vestavba v ZŠ III.   1 503 230,60 Kč   

Dotace od regionální rady na náměstí 168 636,74 Kč   

Dotace na CzechPoint 40 076,00 Kč   

Dotace pro ZŠ od KHK  na prevenci 16 000,00 Kč   

Dotace o KHK na POV-hřbitovní zeď 76 000,00 Kč   

KHK - dotace na hřiště, 718 000,00 Kč   

Dotace od obcí na školství 337 000,00 Kč   

Dotace na hospodaření v lesích od KHK             11 400,00 Kč   

Dotace od Úřadu práce Náchod 503 834,00 Kč     

Čerpání půjčky z FRB městysem na byty 179 500,00 Kč   

Dotace pro SDH 20 681,00 Kč   

Dar KHK za 1.místo Čistá obec  140 000,00 Kč   

Celkem dotace                                                          6 086 973,90 Kč 

Konsolidace příjmů   2 203 485,56 Kč 

Úhrn příjmů                                                                        12 454 861,86 Kč 

 
Výdaje:                                                                                  z  toho investice 

Lesní hospodářství                                                 37 176,00 Kč   

Obchod a cestovní ruch 24 016,00 Kč   

MK,chodníky - opravy vč.zimní údržby  1 362 832,40 Kč 1 067 473,00 Kč 

Lyžařský vlek - odvody za odnětí půdy 910,00 Kč   

ČOV k 18.b.j. 54 917,11 Kč   

Základní škola, příspěvek na provoz PO  1 259 100,00 Kč   

ZŠ, opravy a vybavení vestavby učeben 913 093,66 Kč 128 532,00 Kč 

MŠ a ŠJ,přísp. na provoz a opravy budovy 853 588,00 Kč   

Kino včetně víceúčelového využití 373 320,90 Kč   

Knihovna   68 063,82 Kč   

Frymburské ozvěny 13 767,00 Kč   

Kultura vč.přís.na film Pamětnice, pomník                         49 614,00 Kč   

Zdravotnictví     219 727,97 Kč   

Komise pro obřady a slavnosti 23 888,00 Kč   

Víceúčelové sport. hřiště u ZŠ 1 032 230,00 Kč 1 032 230,00 Kč 

Využití volné času-pozemek pod ZŠ 42 264,00 Kč   
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Příspěvek-HOSPIC, NONA 10 000,00 Kč   

Dotace TJ Sokol na opravu sokolovny 200 000,00 Kč   

Bytové hospodářství                                         782 932,14 Kč   

Nebytové hospodářství 5 614,60 Kč   

Veřejné osvětlení                                                  226 463,34 Kč 3 822,50 Kč 

Pohřebnictví 168 177,03 Kč   

Výlep plakátů, pozemky, Zástavba RD 401 901,48 Kč 385 728,48 Kč 

Odpadové hospodářství -odvoz KO                                      188 575,50 Kč   

Třídění KO, sběr nebezpečného odpadu 450 529,50 Kč 128 663,00 Kč 

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň                    733 546,00 Kč   

Příspěvek obci Hodslavice-povodeň 20 000,00 Kč   

Hasiči  159 006,05 Kč   

Zastupitelstvo obce         749 693,00 Kč   

Správa vč.řízení projektů,SW,vybavení 1 367 944,26 Kč   

Správa-vybavení z dotace ekologický úřad 40 000,00 Kč   

Správa-rozšíření pracoviště Czech Point 47 149,00 Kč   

Pojištění majetku obce 26 593,00 Kč   

Finanční operace, peněžní ústavy 38 688,23 Kč   

Převody vlastním fondům obce FRB,SF            2 203 485,56 Kč   

Volby do EP 27 783,50 Kč   

Dotace DSO Orlické hory, Novoměstsko 38 421,00 Kč   

Celkem výdaje                                                14 215 012,05 Kč 2 746 448,98 Kč 

Konsolidace výdajů 2 203 485,56 Kč   

Celkem výdaje po konsolidaci 12 011 526,49 Kč 2 746 448,98 Kč 

Rozdíl příjmů a výdajů 443 335,37 Kč   
 
 
 
 
 
 
 
 

Třída 8 

Úvěr SFRB - splátky -180 690,08 Kč   

Hypotéční úvěr - splátky -197 337,89 Kč   

Změna stavu fin.prostředků na BÚ                        -18 472,87 Kč   

Čerpání krátkodobého úvěru -debet 285 206,21 Kč   

Splátky krátkodobého úvěru-debet -192 974,74 Kč   

Čerpání krátkodobého úvěru- U KINA 750 000,00 Kč   

Splátky revolving.úvěru-předfinanvocání -1 755 593,00 Kč   

Čerpání dlouhodobého úvěru"Na Farách" 241 332,00 Kč   

Čerpání revolving.úvěru -předfinancování 625 195,00 Kč   

Financování třídy 8                                      -443 335,37 Kč   
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Krátce...       ���� 
 

 

• 19. prosince 2009 proběhl v zájmu záchrany živočišného druhu letecký transport  
2 párů bílých nosorožců chovaných v ZOO Dvůr Králové n.L. do africké Keni. 

• 22. prosince zemřela ve věku 71 let oblíbená „Maruška“ z filmu Sůl nad zlato, 
herečka Milena Dvorská. 

• 24. prosince se o půlnoci opět rozezněla prostorami místního kostela Česká mše 
vánoční Jana Jakuba Ryby kvalitně přednesená místním chrámovým sborem pod 
vedením ing. Jiřího Hlaváčka. 

 
Chámový sbor - zleva zadní řada: Pája Sobotka, Ing. Antonín Mach, Ing. Pavel Sobotka, Jiří 
Čermák, Miloš Langr, Stanislav Drašnar, 
zleva přední řada: Adélka Hlaváčková, Petra Přibylová, Petruška Přibylová, Anička Sobotková, 
Eva Sobotková, Mgr. Dana Drašnarová, Liduška Sobotková, Mgr. Lucie Sedláčková, Zdena 
Janoušková, Helenka Škodová 
 
• 26. prosince zemřel ve věku 86 let známý herec Jaroslav Moučka.  
• 26. prosince uspořádala TJ Sokol pro mládež velmi populární Štěpánskou taneční 

zábavu. Poprvé mohla veřejnost využít pěkné nové sociální zázemí v budově soko-
lovny. 

• 29. prosince se v pohostinství Na Kovárně konala volební Valná hromada sboru 
dobrovolných hasičů. 
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• 4. ledna otevřeli v Dubaji nejvyšší budovu na světě. Měří 828 metrů a její vý-
stavba stála 4,5 miliardy dolarů. Výtahy pro ni vyrobili v Pardubicích a instalovali 
je montéři z Brna. 

• 6. ledna zemřel ve věku 84 let pravnuk T.G.Masaryka  Ivan Medek. Tento vzdě-
laný muzikolog, novinář, univerzitní profesor, chartista a kancléř prezidenta Havla 
byl pro své zásadové postoje označován za „knížete ducha“. 

• 8. a 9. ledna se prohnala celou Evropou sněhová vichřice DAISI. Nevyhnula se 
ani našemu městysi. Tvořily se závěje, napadlo asi 10 cm prašanu a vítr nekom-
promisně vál sníh každou štěrbinou do domů i bytů. 

• 9. ledna uspořádala TJ Sokol Sokolský ples s hudbou Koplaho Band. Přes velmi 
větrné počasí si přišlo zatančit asi 130 účastníků. K výzdobě sálu posloužily pěkné 
staré divadelní kulisy. Program zpestřili předtančením bratři Petrovi s partnerkami 
Nikolou Siegelovou a Anetou Kubcovou. 

• 10. ledna po plese se konal Dětský karneval opět s velkou účastí. Tančilo 72 ma-
sek a celkem se v sokolovně sešlo asi 200 lidí. 

• 13. ledna postihlo ostrov Haiti v Karibském moři zemětřesení o síle 7 stupňů 
Richterovy škály, nejsilnější v historii ostrova. Za pouhou minutu způsobilo úplnou 
apokalypsu. Z hlavního města zbyla hromada trosek, zřítil se i prezidentský palác a 
nefungovalo vůbec nic. Nejbolestivější byly ztráty na lidských životech, které pře-
sáhly 200 tisíc mrtvých. V celém světě se zvedla vlna solidarity. 

• 13. ledna obcházely skupinky Tří králů domácnosti při desáté Tříkrálové sbírce 
s mottem ....za světlem dobrých skutků. 
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• 16. ledna se konal v sokolovně Myslivecký ples. Pro 180 účastníků hrála hudba 
Elastic a byla připravena tradiční myslivecká kuchyně. 

• 23. ledna se na Panské stráni uskutečnil župní přebor v lyžování s účastí 44 zá-
vodníků. 

• 1. února se za účasti poslankyně Zdeňky Horníkové konalo oficiální otevření soci-
álního zařízení v sokolovně. Úspěšně byla završena 1. etapa rekonstrukce budovy, 
která občanům našeho městyse slouží téměř 90 let a je němým svědkem jeho histo-
rie. 

• 3. února přišla další sněhová kalamita, která si mj. vyžádala uzavření hraničního 
přechodu v Bělovsi. 

• 6. února pořádali místní hasiči svůj Hasičský bál. Asi 170 účastníkům hrála hudba 
Hektor. 

• 8. února se ukrajinským prezidentem stal Viktor Janukovi č, známý vstřícností 
k Rusku. Julie Tymošenková s mírným rozdílem prohrála, a tím prohrála i ukrajin-
ská „oranžová revoluce“. 

• 12. února se konalo v  kanadském Vancouveru slavnostní zahájení zimních olym-
pijských her. Ještě před jejich zahájením tragicky při tréninku zahynul jedenadva-
cetiletý gruzínský sáňkař Nodar Kumaritašvili. „Nejteplejší“ zimní olympiáda 
v historii byla pro Českou republiku s 6 medailemi historicky nejúspěšnější. Osob-
ností her se stala Martina Sáblíková, která získala v rychlobruslení 2 zlaté a 1 
bronzovou medaili. Úspěšný byl i běžkař Lukáš Bauer s 2 bronzovými medailemi 
a Šárka Záhrobská získala bronz ve slalomu. Hry skončily 28. února. 

• 13. února byl jmenován novým pražským arcibiskupem Dominik Duka . Nastoupí 
po Miloslavu Vlkovi. Působil jako biskup Královéhradecké diecéze. 

• 20. února se po dlouhé přestávce uskutečnily lyžařské závody ve slalomu nazvané 
Cena Frymburku se 47 startujícími. 

 

             
 

• 20. února se konal již 10. ples rodičů a přátel škol, na kterém hrála hudba s ná-
zvem Poslední pokus. Předtančení předvedly 2 skupinky žáků, skupinka starších si 
troufla i na „kankán“. Ples měl největší návštěvu ze všech, přišlo 240 tanečníků.  

• 25. února proběhlo zasedání zastupitelstva městyse, na kterém se mj. schvaloval 
rozpočet na příští rok. Přítomno bylo 10 zastupitelů a 14 občanů.   
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• 27. února postihlo zemětřesení jihoamerický stát Chile, silnější, než postihlo Haiti. 
Škody a ztráty na životech byly však menší. 

• 1. března se konala volební Valná hromada TJ Sokol v pohostinství Na Kovárně. 
• 6. března uspořádali místní hasiči na závěr taneční sezóny novinku - ŠIBŘINKY .      
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 Ilona Borská: Kdo umí, třeba zapomene. Kdo rozumí, porozumí i příště. 

Anna Marková 

 

 
Třídění odpadů v roce 2009, aneb  
opakování je matka moudrosti. 

    
Vážení spoluobčané, chataři a chalupáři, 

 

Jistě si mnozí z Vás řeknou - už zase otravují s těmi odpady. Ale jak se ří-

ká, opakování je matka moudrosti. Tak pro ty, kteří náhodou nevědí (i když 

věřím, že nikdo takový není), jak poctivě se na Novém Hrádku třídí odpad, uvá-

dím několik informací. Třídíme papír, plasty, PET lahve (do pytlů), nápojové kar-

tony (do pytlů), sklo bílé a barevné, kovy, nebezpečný odpad, elektroodpad. Jak 

vidíte, lze vytřídit téměř vše a tím si snížit množství směsného odpadu, který 

odkládáte do popelnice a ten je odvážen na skládku. Tříděním si každý z Vás 

sníží náklady za svozové známky. Co nemáme dosud vyřešeno, je likvidace bio-

logického odpadu. Jsme ale na venkově a téměř každý má možnost komposto-

vání rostlinných zbytků. Postupně se budeme snažit řešit i likvidaci tohoto dru-

hu odpadu.   

V naší obci preferujeme svoz odpadů na základě svozových známek, které 

si občané zakoupí. Jde buď o známky roční, nebo jednorázové. Pro ty, kteří 

nemají popelnici, jsou k dispozici pevné pytle na směsný odpad, které lze také 

zakoupit na úřadu městyse. Každý si zaplatí za svůj vyprodukovaný odpad. Po-

kud vzorně třídí, má směsného odpadu málo a také platby za svozové známky 

se sníží. Je na každém z nás, jak se ke třídění postaví.   

Úřad městyse opět děkuje všem těm, kteří se zapojili do třídění odpadů. 

To, že se nám společně daří odpady třídit je pozitivní. Je třeba si uvědomit jed-

nu základní skutečnost. Tříděním odpadu pomáháte mimo jiné obci snižovat 

náklady (které nejsou malé) na jejich odvoz a likvidaci. Peníze za vytříděný od-

12 

pad vrácené obci společností EKO-KOM tyto náklady snižují. Proto můžete bez-

platně odkládat do kontejnerů směsný plast, sklo, železo a v neposlední řadě i 

odevzdat nebezpečný odpad. Za odvoz plastů z kontejnerů i za odvoz skla musí 

městys zaplatit. Svázaný papír od Vás odeberou pracovníci městyse a následně 

jej firma odveze. Přes počáteční problémy s odbytem vytříděného odpadu se 

snad situace postupně zlepšuje. I když obec doplácí na dopravu a recyklaci ně-

kterých složek odpadu, přesto od Vás vytříděný odpad odebereme zdarma.   

Pokud si nevíte rady kam s neurčitým druhem odpadu, velice ochotně Vám 

poradí pracovnice Úřadu městyse na Novém Hrádku.  

 

Pro zajímavost uvádíme množství vytříděného odpadu vPro zajímavost uvádíme množství vytříděného odpadu vPro zajímavost uvádíme množství vytříděného odpadu vPro zajímavost uvádíme množství vytříděného odpadu v    roce 2009:roce 2009:roce 2009:roce 2009: 

Směsný plast z kontejnerů: 9 957 kg 

PET lahve:  4 810 kg což je      2 464 pytlů 

Nápojový karton: 1 596 kg což je         870 pytlů 

Papír:  32 100 kg 

Sklo bílé:  3 861 kg 

Sklo barevné:  8 897 kg 

Kov:  9 280 kg  

    

Všem děkujeme. 

                                                                                        Zpracovala: Špreňarová 
            

 
ULICE „U STADIONU“ A FOTBAL V NOVÉM 
HRÁDKU 
   

Je to obyčejná ulice výstavných rodinných domů, která se nachází v 
klidné části Nového Hrádku. Zodpovězme si na otázku proč je tak na-
zvána, když se zde žádný stadion nenachází. Zalistujme na chvíli v histo-
rii minulého století a zjistíme, že kopaná se zde hrála už před druhou 
světovou válkou, a poté v roce 1952 mládež začala hrát opět kopanou v 
rámci Sokola a že v roce 1953 byl zde mladými nadšenými fotbalisty 
založen oddíl kopané. Pokusně se hrálo na louce za sokolovnou a potom 
na Šibeníku už přátelské zápasy. Velkou snahou fotbalistů bylo získat 
kvalitní pozemek pro fotbalové hřiště. Pozemek pod hřbitovem nedopa-
dl, neb nebylo možné dosáhnout vynětí ze zemědělské půdy, na Šibeníku 
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byl velký nájem, nebylo peněz na zaplacení. Nabídnutý pozemek na Žá-
kovci byl zase silně svažitý. Nakonec byl získán obecní pozemek v místě 
dnešního hasičského cvičiště, kde původně měla být postavena nová 
obecná škola, a kde v roce 1939 se konal poslední župní sokolský slet na 
území republiky před druhou světovou válkou. Protože nabídnutý poze-
mek byl svažitý – úhlopříčně cca 9 m, bylo nutné ho vyrovnat. Finanční 
pomoc místní jednoty Sokola zprvu byla značná, ale sliby okresního i 
krajského výboru Sokola selhaly. Na úpravách a vyrovnání pozemku 
nebylo dosaženo viditelných výsledků především proto, že se narazilo na 
skalní masiv a trhací práce rozrušování zeminy odčerpaly přidělené pení-
ze místní jednoty Sokola. Na pozemku byla zřízena mechanizace – ko-
lejnice s vyklápěcím vozíkem – tzv. Huntem. Pracovalo se svépomocí a 
vytěžená zemina se odvážela na druhý konec k Sokolské ulici – jižní 
straně a ke straně západní, čímž se postupně výškový rozdíl vyrovnával. 
Později byl na práce nasazen buldozer Stalinec. Takto se pracovalo v 
letech 1953 – 1957. Jednota byla finančně vyčerpaná, měla na starosti 
budovu sokolovny.  Šest hráčů odešlo na pozim 1954 na vojnu, práce na 
vyrovnání terénu bylo ještě mnoho a mladší chlapci neměli o fotbal ta-
kový zájem. 

V sedmdesátých letech minulého století po letech odlivu obyvatel 
nastává obrat. Rozjíždí se poměrně rozsáhlá bytová výstavba, vznikají 
nové ulice. Jako významné místo dostává Nový Hrádek Směrný územní 
plán a je i zpracovaná zatím jednoduchá projektová dokumentace na 
výstavbu stadionu i s běžeckou drahou právě v místech nedokončeného 
hřiště, dnes hasičského cvičiště. Dokumentace je archivována na Úřadu 
městyse. A právě nově vzniklá ulice v sousedství dostává název „U Sta-
dionu“ . K realizaci stadionu zatím také nedošlo. Ta je ponechána bu-
doucím generacím. 

 
Jako upomínku této doby si připomeňme fotbalisty: 
Brankáři: Bohuslav (Bóba) Hánl, Stanislav Zelený ze Sendraže 
Obrana: Josef Balcar (hornista) z Borové, Vladimír Drašnar („pol-

ský“), Antonín Grim, Karel Novotný, Zdeněk Micka, Miloslav (Sláva) 
Bek, Ladislav Moník (bývalá prodejna obuvi). 

Útok: Václav Bohadlo z Borové, Ladislav Dusílek z Borové, Jiří 
Dušánek, Ladislav Effenberk z Borové, Jan (Honza) Školník z Borové. 
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V oddíle byli ještě další členové: Mojmír Kopecký, který se staral o 
oddíl a zajišťoval práce na úpravách hřiště a dále Josef Přibyl, Josef Ja-
neček (klempíř), Josef Grim („ze skály“). 

Hrál se okresní přebor a to České Meziříčí, Dobruška, dva oddíly 
Nové Město nad Metují, Opočno, Pohoří a Nový Hrádek. 
                                                                                   

Jiří Hlaváček 

 

 
Zadní strana sokolovny po 1. etapě rekonstrukce 

 
 
Zpráva náčelnice TJ Sokol Nový Hrádek za rok 2009 

 
   Od loňského roku, kdy jsem vám naposledy četla zprávu, se v jednotě 
nezměnil počet oddílů. Je to lyžařský, volejbalový, fotbalový a florbalový, 
které vykazujeme jako sportovní oddíly v naší Župě Podkrkonošské - Jiráskově. 
Ostatní sportování je registrováno pod hlavičkou všestrannost, za kterou vám 
nyní podám zprávu, za ostatní oddíly vám přehled podají jednotliví vedou-
cí.  
    Malé děti se chodí se svými rodiči pravidelně do sokolovny vydovádět 
a kamarádit jako skupina Rodiče a děti  pod vedením Veroniky Bohadlové a 
Lucie Hrnčířové. Podle oddílových příspěvků je jich aktivních 10, podle se-
znamu docházejících platících jednotlivé vstupy jich je 26. Cvičení pro žákyně 
od 1. do 7. třídy převzaly Lída a Anička Sobotkovy, v docházce mají zapsáno 
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8 děvčat a dva chlapce, věnují se hrám a cvičení na nářadí. Pavel Ruffer zodpo-
vědně vede k fotbalu malé chlapce, je jich 9, pomáhá mu Jirka Hánl. Opět 
nejvíc navštěvované je cvičení posilování a aerobic pro ženy. Cvičitelka Mar-
kéta Vaňková je pilíř ženského cvičení. Podle seznamu oddílových příspěvků je 
zachyceno 17 žen a dorostenek. Skupinu rekreačního volejbalu v počtu 5 má 
na starosti Miloš Langr. Stejný počet starších cvičenek vede  MURr. Jaroslava 
Pružinová, 7 žen chodí se mnou na zdravotní cvičení do školní tělocvičny. 
V činnosti je malá posilovna, kterou navštěvuje 6 mužů pod vedením Bohouše 
Petra. Všichni cvičitelé jsou zodpovědní, děkuji jim za jejich čas a práci, kterou 
věnují ostatním. Na první schůzi v září se vždy rozhoduje o rozvrhu hodin 
v sokolovně. Rozhodující jsou dny, kdy se bude v sokolovně topit, a to souvisí 
se dny školy, která má v sokolovně výuku tělocviku. Je také hodně návštěvníků 
sportování a cvičení, kteří nechtějí být členy Sokola, protože se účastní málo, 
nebo nechtějí být organizovaní. Již několikátý rok výbor řeší tento problém 
vybíráním vstupného pro nečleny jednorázovou částkou 400 Kč/rok 08-09/, 
nebo za jednotlivé vstupy 30 Kč. Je to jen o 100 Kč více, než platí aktivně 
sportující člen jednoty. Pro udržení finanční soběstačnosti jednoty není toto 
zrovna ideální, ale řešíme tím možnost sportování i nečlenů.  

Doškolovacího srazu cvičitelek aerobicu 3. třídy se účastnily v Praze 
v listopadu 2009 Markéta Vaňková, Aneta Rázlová a Jana Balcarová, doškolo-
vacího srazu cvičitelů 3. třídy všestrannosti se zúčastnili Bohumír Petr, Vlasti-
mil Krejčí, Lidmila Martinková. Na sraz seniorů byli za odměnu vysláni 
v prosinci do Tyršova domu Lída a Pavel Bohdalovi a Jeroným Holý st.  
    Výhodou pro cvičitele a členy výboru je získání permanentní jízdenky 
na lyžařský vlek. Podmínky jsou takové, že členové výboru musí mít 80% do-
cházky na schůze. Dále jízdenku získají cvičitelé, kteří získali 3. třídu cvičitele 
a aktivně vedou skupinu dětí nebo dospělých. Ostatní cvičitelé dostanou 5 ho-
dinových jízdenek na vlek. To je vše. Když není zima, nemají odměnu žádnou. 
Navíc ještě pomáhají při brigádách a při pořádání společenských a sportovních 
akcí. 

Pro nastávající rok se zvedla částka za členství (sokolskou známku) na 
100 Kč pro nevýdělečně činné a 300 Kč pro výdělečně činné členy. Věříme, že 
tato vyšší částka za rok 2010 neodradí naše členy od spolkového soužití.  

Za všestrannost jsme organizovali Sokolský bál, Dětský maškarní bál, 
přechod Orlických hor na běžkách, pochod Hrádouská vařečka a již třetí výlet 
do Krkonoš. V květnu jsme se zúčastnili župního turistického srazu ve Rtyni, v 
září plavání v bazénu v Náchodě a podíleli jsme se na organizaci Župního přes-
polního běhu. V dubnu jsme zorganizovali velkou brigádu na úklid a opravy u 
sokolovny, několik brigád v srpnu na přípravu k rekonstrukci sociálního zaříze-
ní a 18. prosince po rekonstrukci brigádu na úklid před vánoční zábavou.  

Mohli bychom říci, že se nám dařilo, že jsme nepropadli. Kazy přece 
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jenom jsou, např. mládež, která se soustřeďuje v blízkosti sokolovny a nejen že 
znečišťuje, ale přímo likviduje. Pořídila rozbít tři velká okna nad sálem a jedno 
okno u vestibulu. V žádných letech jsme nemuseli odstraňovat tak drahé a 
pracné škody způsobené dětmi. 
      V oddíle všestrannosti nezáříme výkony, ale dobrý pocit z pohybu a 
spolužití s ostatními jsou určitě příjemné. Přesto se mohu zmínit o Marii a 
Lubomírovi Jirmanových, kteří měli velice dobré výsledky při soutěži v lehké 
atletice, pořádané komisí vesnických tělovýchovných jednot v Náchodě, které 
se účastnili společně s dětmi z lyžařského oddílu.  

O naší činnosti dáváme vědět ve Frymburských ozvěnách, na interneto-
vých stránkách obce, v Župním zpravodaji Sokola a ve vývěsce na náměstí. 
K činnosti a sportování v jednotě je vítána celá široká veřejnost, neboť ve 
zdravém těle, zdravý duch! 

V  Novém Hrádku 1.3.2010 
 náčelnice Martinková Lidmila 

 
 

 
Zleva: Jiří Hlaváček, Ing. Jeroným Holý, paní poslankyně Zdeňka Horníková,  

Ing. Pavel Sobotka, Aleš Kalhous - ALKSTAV, Lidmila Martinková,  
pan starosta Vladimír Říha 
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Valná hromada T. J. Sokol Nový Hrádek 
 

V pondělí l. března 2010 se konala v restauraci Na Kovárně valná hromada 
T. J. Sokol Nový Hrádek, která byla letos volební. Po krátkém zahájení proběh-
la volba starosty a následovně volba ostatních členů výboru. 
 
Zvolení činovníci: Starosta Ing. Jeronym Holý 
 Místostarosta Jiří Hlaváček 

 Jednatel Jarmila Drašnarová  
 Hospodář Hana Možná 

 Pokladník Renata Suchánková 
 Náčelník Lidmila Martinková 
 Předseda odboru sportu Jeroným Holý 
 Vzdělavatel Anna Marková 
 Matrikář Hana Svatoňová 
 
Členy revizní komise byli zvoleni Jan Říha a Ing. Radim Holý. 
 Po skončení voleb byly předneseny zprávy členů výboru a oddílových 

vedoucích o činnosti Sokola a jednotlivých oddílů za rok 2009, dále pak zpráva 
o hospodaření za rok 2009 a zpráva o stavu členské základny k 31. 12. 2009.  

 Zúčastnění, kteří se přihlásili do diskuse, se pochvalně vyjadřovali 
k dokončené I. etapě rekonstrukce sokolovny. Ing. Pavel Sobotka, starosta Ob-
ce Vladimír Říha a ostatní vyslovili poděkování Sokolu a především starostovi 
Ing. Jeronymu Holému a místostarostovi Jiřímu Hlaváčkovi za obětavost a zá-
sluhy na probíhající rekonstrukci sokolovny. 

 Na závěr poděkoval starosta jednoty všem přítomným a popřál mnoho 
úspěchů v další práci. Tím valnou hromadu ukončil. 

 
Jarmila Drašnarová 

 
 

 
Rekonstrukce Sokolovny na Novém Hrádku 
 

Při slavnostním otevření hotové první etapy rekonstruované budo-
vy jsem se přítomným hostům přiznala, že stav budovy, se kterým mne 
občané Nového Hrádku seznámili, byl tak vážný, že jsem málokdy před-
tím viděla něco podobného. I to byl jeden z důvodů, proč jsem souhlasi-
la a rozhodla se s opravou tohoto objektu pomoci. 
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Jak už to tak bývá, a v tomto případě tomu nebylo jinak – začíná se 
u oprav sociálních zařízení. Platilo to i v tomto případě. Požadavek to 
byl zcela správný, neboť stav sociálního zázemí byl opravdu nevyhovují-
cí. 

Objekt Sokolovny slouží jako hlavní zázemí městyse pro konání jak 
akcí sportovních, tak i většiny společenských a kulturních. S vybudo-
váním nového sociálního zázemí byla spojena i výstavba nové čističky a 
zároveň rekonstrukce únikového schodiště. K únoru 2010 tak máme za 
sebou hotovou první etapu celého projektu, který svou rozsáhlostí a 
náročností bude projektem jistě dlouhodobým. Děkuji za vřelé přijetí na 
Novém Hrádku při všech mých návštěvách a těším se i na ty nadcháze-
jící.  

PODÍVEJTE SE NA VIDEO, které Vám ukáže opravené sociální pro-
story a sdělí další zajímavé informace prostřednictvím pana starosty 
Vladimíra Říhy a starosty TJ Sokol Nový Hrádek pana Ing. Jeronyma 
Holého. Malý BONUS na závěr je netradiční uvedení zařízení do užívá-
ní… http://www.zdenkahornikova.cz/kjza60.html. 

 
Zdeňka Horníková 

 (použity materiály z internetu http://www.zdenkahornikova.cz) 
 

 

 
ZPRÁVA O ČINNOSTI 
ŽEN ZA ROK 2009  
 

Na úvod několik málo čísel-celkový počet 
ve sboru máme registrováno 24 žen. Z toho do 
20-ti let je 6 členek, do třiceti let máme 5 čle-
nek, do čtyřiceti let to je 6 členek, do padesáti 
let pak 2 členky, do šedesáti let 1 členka, do 
sedmdesáti let též 1 členka do osmdesáti let 
jsou 3 členky. To jen tak pro zajímavost. 

Dále pak máme dvě soutěžní družstva, ve kterých cvičilo v tomto roce 14 
žen, 3 členky pracují ve výboru sboru, máme dvě aktivní rozhodčí požárního 
sportu a pro hru ,,PLAMEN“ máme též dvě rozhodčí‚ do třetice dvě vedoucí 
mládeže. Mohu říci, že máme zástupkyni i v našem okrsku Mezilesí i v okres-
ním sboru hasičů v Náchodě, také v samaritánech a v neposlední řadě naše jed-
natelka velmi dobře spolupracuje s naším městysem ve formě dopisovatelky do 
místního časopisu. Kronikářka sboru je také žena a kroniku píše stále ručně.  
Myslím, že výčet těchto čísel je dostačující a pokročíme k další činnosti.  
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Další pracovní náplní žen je pomoc mužům při veškerých společenských 
akcích (to znamená při has. bále, pečení vepříka na pouť, velikonoční zábavě, 
Mikulášské zábavě atp. Dále pak při úklidu místní zbrojnice, při zvelebování 
našeho cvičiště, společně chodíme gratulovat k výročí narození našich členů, 
pro naše děti pořádáme tradiční Mikulášskou nadílku a ještě si najdeme čas na 
pravidelné tréninky, kde nacvičujeme požární útok, které jsou alespoň jednou 
týdně. 

Tímto se dostáváme k naší soutěžní činnosti. V letošním roce naše obě druž-
stva soutěžila v sérii osmi závodů Náchodské Primátor ligy. Soutěže se konaly 
ve Velkém Třebešově, Velké Jesenici, Blažkově, Vršovce, Vysokově, Novém 
Hrádku, Červeném Kostelci a Kramolně. Další pohárové soutěže, kterých jsme 
se účastnily alespoň jedním družstvem, byly v Přibyslavi, Provodově a okrsko-
vá soutěž v Blažkově. Na jednotlivé soutěže jsme se připravovaly opravdu vel-
mi zodpovědně, poctivý a kladný přístup k veškerým nácvikům se ale mnoho-
násobně vyplatil.  

Na okrskové soutěži se běžely dva pokusy-oba jsme vyhrály a tak celkové 
první místo bylo naší první velkou radostí. Podruhé jsme se radovaly, když v 
Provodově byly jasné favoritky na prvenství kolegyně z Kramolny, ale my (po-
prvé na této soutěži) jsme byly rychlejší a zaslouženě jsme zvítězily. Dokonce 
jsme vyhrály i putovní pohár, který nám už zůstane na stálo. O toto vítězství se 
zasloužila Markéta Řeháková, Jarmila Grimová, Olina Beková, Andrea Nývlto-
vá, Šárka Lantová, Zuzana Rufferová a Lucka Trávníčková. Soutěž v Přibyslavi 
probíhá tak, že levý proud prodlužuje a pravý proud zkracuje o jednu hadici 
,,C“. Vítězí opět nejrychlejší nástřik terčů. Jistě již tušíte, že naše radost byla 
oprávněná-ve složení Martina Suchánková, Markéta Řeháková, Olina Beková, 
Radka Světlíková, Nikola Siegelová, Žaneta Siegelová a Jarmila Grimová jsme 
opět zvítězily. Obhájily jsme prvenství z loňského roku. V rámci soutěží Ná-
chodské hasičské Primátor ligy se naše obě družstva umisťovala většinou do 
čtvrtého místa a proto krásné druhé i zasloužené třetí místo v celkovém hodno-
cení je velmi pěkné ohodnocení naší snahy a pečlivé přípravy na všechny sou-
těže.  

Proto mi dovolte říci jména těch, kteří mají zásluhu na tom, že získávají re-
spekt v celém okrese pro náš sbor a jsme rády, že se o nás ví a i nadále se s 
námi musí počítat. V prvním družstvu cvičily: Martina Suchánková, Markéta 
Řeháková, Žaneta Siegelová, Petra Přibylová, Mirka Lantová, Šárka Lantová a 
Dana Fišerová. Ve druhém družstvu s názvem ,,NOVA“ cvičily:Andrea Nývl-
tová, Olina Beková, Jarmila Grimová, Lucie Trávníčková, Zuzana Rufferová, 
Lucie Kotalová a Nikola Siegelová.  

Vidíte, že náš celoroční program je opravdu pestrý, hlavně v letních měsí-
cích a občas to není jednoduché skloubit třeba se soutěžemi mladých hasičů‚ 
nebo různými školeními, kurzy a semináři. Přesto si dovolím tvrdit, že se ženy 
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stále zdokonalují, zlepšují a jsou aktivnější ve své práci pro sbor a za to jim 
patří velké poděkování. Všichni totiž víme co času a svých schopností obětují 
pro ještě lepší chod uvnitř sboru. 

 
Závěrem bych už jen chtěla poděkovat našemu starostovi za zodpovědné 

dlouholeté vedení sboru, našemu veliteli za spolehlivý přístup a práci ve své 
velitelské sféře, pokladníkovi‚ za pomoc při dotacích pro naši mládež, členům 
výboru, kteří pomáhají při trénincích,společenských akcích a jejich ruce jsou 
zapotřebí při veškerých činnostech pro sbor i náš městys. 

Jarmila Grimová 

 

Činnost SDH v Novém Hrádku v roce 2009 
  K dnešnímu dni tvoří naše členská základna Sboru dobrovolných hasičů 75 

členů.  
Jako každoročně i v roce 2009 se sbor snažil udržovat a zvelebovat vše, co 

bylo v letech minulých vybudováno.  Spoustu času věnujeme technice a ostat-
nímu zabezpečení sboru. Pomalu se snažíme opouštět místo v Písníku a naše 
aktivity se snažíme směřovat a co nejvíce využívat hasičské hřiště nad sokolov-
nou. Zde provádíme celoroční údržbu plochy a chystáme se na rekonstrukci a 



21 

opravy buňky a dřevěné stavby, která tam stojí. Postupně dochází k obnovování 
vybavení sboru, kdy se nakupuje nové a staré se buď vyřadí anebo prodá jako 
použité. Zde bych chtěla připomenout projekt, který řeší nákup nové cisterny 
pro náš sbor. Z našich finančních prostředků máme přichystáno 100 000,- Kč. 
Vám všem, kteří jste již přispěli, moc a moc děkujeme. Zatím neustále probíhají 
další jednání. Průběžně budou všichni občané informováni o dění kolem této 
koupě. 

Naše kulturní a společenská činnost je založena na tradici. V únoru pořádá-
me hasičský bál, potom následuje Velikonoční zábava, začátkem léta pak již 
tradiční pouťové opékání selete a konec roku zakončíme Mikulášskou zábavou. 
V letošním roce jsme ji bohužel nemohli zorganizovat z důvodu rekonstrukce 
sokolovny, ale mohu Vás ubezpečit, že v dalším roce se na ni můžete opět těšit. 
Podzimní čas jsme pak zpříjemnili pěknou akcí na hasičském hřišti, a to PRI-
MÁTOR LIGOU. Letos nám počasí příliš nepřálo, bylo dost chladno, ale i tak 
byla účast jak soutěžních družstev, tak i diváků hojná. Závody se vydařily a 
bylo na co koukat. Za náš sbor se účastnila 4 družstva. Dvě družstva mužů a 
dvě žen. Účastníme se všech soutěží celého seriálu Primátor ligy. Je to nejenom 
fyzicky, ale hlavně časově náročné. Středeční odpoledne (v případě dam) a 
páteční (v případě mužů), trávíme tréninkem na hasičském hřišti, a soboty pak 
na soutěžích. Oceněním té spoustě modřin a stresu je jistě umístění, kterého 
jsme dosáhli. Vyhlášení a předání poháru proběhlo 17. listopadu v Černčicích, 
kterého se zúčastnily téměř všechny soutěžní týmy. Je to velká zkouška na ner-
vový systém, především u žen, ale ta legrace a spousta zážitků, nám všem za to 
jistě stojí. Čekají nás oslavy 130 let založení sboru a s tím je spojeno mnoho 
práce a příprav. Doufáme a žádáme Vás nejen o fyzickou pomoc ale i Vaší 
účastí na těchto oslavách sboru pomůžete. Termín je dán na pouť....... 
Opět naši členové v letošním roce absolvovali spousty školení a kurzů. Zmiňme 
např. školení na motorové pily a dýchací techniku. Členové výjezdového druž-
stva opět, jako každým rokem, prošli zdravotními prohlídkami.  

Nesmíme opomenout poděkování našim členkám u příležitosti ke Dni matek 
a blahopřání k jubileím našich členů. Zdůraznit bychom měli i naši spolupráci s 
obecním úřadem. Každoročně pořádáme svoz kovového odpadu a účastníme se 
jako požární dozor při nejrůznějších akcích pořádaných ostatními organizacemi.  

 
V současné době dění našeho sboru můžete sledovat na internetových strán-

kách, o které se stará bratr Milan Holinka, ve Frymburských ozvěnách a také na 
vývěsce našeho sboru na náměstí, které velkou péči a spoustu práce dává sestra 
Jarmila Grimová.  

Petra Přibylová 
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Společenská kronika 

leden – březen 2010 

 

Naši nejstarší občané oslavili narozeniny: 
Šritrová Milada 76 let 
Bek Bohumil 75 let 
Divoká Věra 77 let 
Novotný Josef 76 let 
Fišerová Miloslava 72 let 
Přibylová Blanka 70 let 
Jirmanová Božena 72 let 
Beková Zdeňka 70 let 
Rázl Jaroslav 77 let 
Přibyl Josef 75 let 

 

Řeháková Anna 75 let  
Klamtová Vlasta 72 let 
Linhartová Anna 85 let 
Hažer Jan 85 let 
Hánlová Marie 77 let 
Přibylová Božena 85 let 
Lichý Josef 79 let 
Kotyška Josef 72 let 
Balcarová Marie 80 let 
Kopecká Božena  78 let 

 
  

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

 
 

 

Nový občánek:  
 

Nela Brennerová 
 

Šťastným rodičům blahopřejeme. 
 
 

Zemřeli:  
 

Jiří Červený 
Jiří Piewak 
Cyril Štěpán    

 
Vzpomínáme... 
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BabiBabiBabiBabiččino tajemstvíččino tajemstvíččino tajemstvíččino tajemství    
 
… pokračování z minulého čísla 
 
Za nějaký čas, když prababička utkala a obarvila další pentle, vypravila se s nůší k 
Panskému mlýnu. "Kuliočko, Kuliočko, mám pro tebe pentličky." Voda se začeřila a 
vodník vylezl ven na břeh. Pentle se mu líbily a všechny je od prababičky koupil. 
 
A na co Kuliočko potřeboval tolik pentliček? To bylo tak. Jednoho dne, když ve svém 
domečku přemýšlel, jak by si na stará vodnická kolena přilepšil, dostal nápad. Kuliočko 
vycházel z toho, že každý správný vodník se rád parádí, a tak založil První vodnický 
zásilkový obchod s pentlemi. Do vodnických novin si dal inzerát a byl překvapen, kolik 
zájemců odepsalo. Dále to již známe, vypravil se do města na jarmark, kde se potkal s 
naší prababičkou. 
 
Aby bylo všechno, jak má být, tak Kuliočko s prababičkou na lopuchový list sepsal 
následující smlouvu: 
 
Smlouva o dodávce pentlí 
 
Já Kuliočko, vodník od panského mlýna se zavazuje, že budu od babičky Anežky z 
Hrádku pravidelně odebírat pentle. Babička Anežka z Hrádku se naopak zavazuje, že 
bude tkát a barvit pentle pouze pro kuliočka, vodníka od Panského mlýna. 
Cena pentlí bude stanovena tak, aby byla pro obě strany vždy výhodná. 
 
 ............................. ............................ 
   Dodavatel: babička Anežka Odběratel: Kuliočko, vodník 
          z Hrádku od Panského mlýna 
 
Spolupráce mezi vodníkem a prababičkou se zdárně rozeběhla. Poštovní štiky sotva 
stačily rozvážet zásilky. Dokonce i jeden vodník odněkud z Rudého moře si u Kuliočka 
objednal prababiččiny pentle. Za vydělané peníze si Anežka s pradědou postupně zve-
lebovali svoji chaloupku, časem si dokonce koupili i kravičku. 
 
Tohle však neušlo závistivé sousedce Barajdě, která jednoho dne sledovala prababičku 
až k Panskému mlýnu a zde vše viděla. Závist Barajdě úplně pomátla rozum a rozhodla 
se, že Kuliočka musí vyštvat pryč. Přemýšlela, přemýšlela, až na to přišla. Doma vzala 
soudek s petrolejem a celý jeho obsah nalila do mlýnského náhonu. V tu chvíli všechny 
ryby lekly. Kuliočko byl naštěstí v té době na návštěvě u svého bratrance v Modré záto-
ce. Když se vrátil domů a uviděl tu spoušť, tak vzteky zoranžověl (vodníci totiž na 
rozdíl od lidí vzteky nezezelenají, ale místo toho se vybarví do oranžova). Racek, který 
předtím vše viděl, mu řekl, kdo tuhletu katastrofu způsobil. Kuliočko se rozeběhl za 
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Barajdou, ale ta nebyla doma, protože se bála vodníkovy pomsty a včas se schovala. A 
tak Kuliočko alespoň zařídil, aby se všechna vlhkost z okolí stahovala do zdí Barajdina 
domu. Tím pádem zde začalo být nesnesitelné mokro a zlá Barajda se později musela 
odstěhovat. 
 
A co dělal náš vodník? Do mlýnského náhonu se již vrátit nemohl. Ostatně byl velice 
zklamán tím, že i v tomto kraji se najdou takoví zlí lidé jako Barajda. Kuliočko se zašel 
rozloučit s prababičkou Anežkou. Na památku jí při té příležitosti daroval nádhernou 
říční perlu. Potom se odstěhoval na Vranovskou přehradu do vodnického domova dů-
chodců. Tak babička přišla o svého odběratele pentlí a musela zase chodit s nůší do 
města na jarmark. 
 
 
 
"Tak a teď rychle chrnět, ráno musíš vstávat," řekla Vlněnka Janičce, když dovyprávěla 
prababiččin příběh. 
 
Druhého dne ráno, poté, co Janička odešla do školky, zůstali Vlnáček s Vlněnkou do-
ma. Teď to bylo již něco jiného, než když byl panáček sám. Hráli domino, člověče, 
nezlob se a taky karty. Čas jim rychle ubíhal a málem si ani nevšimli, že se Janička 
vrátila domů ze školky. Jaňďa se přestrojila a poté všichni tři společně až do večeře 
hráli žolíky. Po večeři, když leželi v postýlce se Jaňďa zeptala: "Tak copak mi dneska 
povíte za příběh?" Vlnáček jí odpověděl: "Dneska ti budu vyprávět o tom, co kdysi 
zažil tvůj dědeček, moje levá noha je upletena z vlny, která pochází z dědových palčá-
ků, které měl tenkrát na sobě." A Vlnáček začal vyprávět: 
 
 
Co prozradil Florioš 
 
"To zase bude chumelenice," řekl dědeček, který se ustaraně díval z okýnka své cha-
loupky na oblohu, po které se valily těžké černé mraky. Babička vytáhla z trouby pekáč 
voňavých buchet a také se šla podívat. "No jo a ke všemu se to žene od Burdovic vršku, 
tak to může sněžit i několik dní. Ještě, že jsem včera byla dole ve vsi na nákupu, teď 
bych se tam těžko dostávala." 
 
Chaloupka, ve které dědeček s babičkou bydleli, stála na kopci uprostřed smrkového 
lesa. Nejbližší vesnička byla vzdálená dva kilometry. Vedla do ní stará vojenská cesta, 
která v zimě zapadla sněhem, a k chaloupce se dalo jet jenom na lyžích. 
 
Oba staroušci již byli v důchodu, celý život pracovali v zemědělském družstvu a i nyní 
si prací přilepšovali. Babička doma spravovala roztrhané bramborové pytle. Dědeček 
měl zase na starost sklad brambor v nedaleké vesničce. Zde hlídal, aby brambory ve 
zdraví přečkaly zimu a na jaře se mohly vysázet na pole. Jeho úkolem bylo sledovat 
teplotu ve skladu. Když bylo venku tepleji, tak větral, a když mrzlo, tak okna zakrýval 
balíky slámy, aby brambory nenastydly. 
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Dědeček zapnul rádio, ve kterém pan hlasatel četl předpověď počasí: "Po hezkém týd-
nu, kdy se na nás usmívalo sluníčko, přijde vítr severák a přižene mraky, ze kterých 
bude sněžit. Na horách se budou tvořit závěje. Zároveň očekáváme silné mrazy." "Nedá 
se nic dělat, budu muset jít do bramborárny a zakrýt okna," povídá dědeček babičce. 
"To snad nemyslíš vážně, podívej, jak se venku čerti žení," řekla babička, která před 
chvílí dávala na dvorečku králíkům seno, "vždyť tam není pomalu na krok vidět, ještě 
někde zapadneš do závěje a zmrzneš." Ale to již si dědeček na sebe oblékal teplý berán-
čí kožíšek a chystal se k odchodu. "Tak ještě chvilku, dědo, počkej, uvařím ti do ter-
mosky čaj a zabalím pár buchet, co kdybys tam musel zůstat přes noc." "Nic mi, babič-
ko, nechystej, vždyť budu za chvilku zpátky," řekl děda. "Však to dědouši uneseš a já 
budu alespoň trochu klidnější." Po těchto slovech babička přiložila do kamínek bukové 
polínko, aby voda na plotně začala dříve vařit. Dědeček si mezitím navoskoval lyže, 
které již něco pamatovaly. Dědův tatínek kdysi sloužil u zámeckého pána a tyhle jasan-
ky před mnoha lety dostal od knížete jako odměnu za to, že v lese zachránil jeho syna 
před zlým medvědem. 
 
"Tak, tady to máš," s těmito slovy podala babička dědovi batůžek s buchtami a čajem, 
"a hlavně na sebe dávej pozor, vždyť už nejsi nejmladší." Staroušci si dali pusu na roz-
loučenou a děda na lyžích vyrazil směrem k vesnici. Počasí se čím dál víc zhoršovalo, 
silný vítr ohýbal mohutné stromy pomalu až k zemi a kvůli veliké chumelenici nebylo 
pomalu na krok vidět. Děda si říkal, že udělal dobře, když před zimou cestu do vesnice 
označil dvoumetrovými tyčemi, teď alespoň věděl, kudy má jít. Cestu, která mu jinak 
trvala necelou půlhodinku, tentokrát děda šel celé dvě hodiny. Po příchodu k brambo-
rárně musel nejdříve od dveří odházet velikánskou závěj sněhu, aby se vůbec mohl 
dostat dovnitř. Když konečně za sebou zavřel plechová vrata, byl dědeček zcela vyčer-
pán, proto si musel na chvíli odpočinout. Sedl si na židli, do hrnečku si z termosky nalil 
teplý čaj a snědl jednu buchtu. Jak mu to po té velké námaze přišlo vhod, s vděčností si 
přitom vzpomněl na babičku. Dlouho však děda neseděl, musel totiž ještě balíky slámy 
zakrýt okna bramborárny. Za půl hodinky bylo hotovo, poté se děda chtěl vydat na 
cestu zpět k domovu. Když chtěl otevřít plechová vrata, tak to nešlo, vítr je totiž mezi-
tím zafoukal sněhem. "No nic se nedá dělat, budu tady muset přenocovat a počkat až 
ráno někdo přijde a závěj odhází," řekl si děda a odebral se do rohu bramborárny, kde 
byly narovnány prázdné pytle, aby si zde přichystal lůžko na spaní. 
 
"Tak si tak trochu připadám jako brambora, ale hlavně, že mi není zima," řekl si starou-
šek, když již byl zavrtán až po bradu mezi haldou pytlů. Ještě si dal pár buchet s čajem 
a potom se snažil usnout. Všude okolo bylo ticho jako v kostele, jenom vítr venku 
hvízdal a sem tam okolo procupitala nějaká ta myška. Děda ne a ne usnout, hlavou se 
mu honily různé strašidelné příběhy, které kdy slyšel, a po pravdě řečeno moc mu do 
smíchu nebylo. Po nějaké době však přišel osvobozující spánek. 
 

Zdeněk Drašnar 

…dokončení příště…. 
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Maketa hradu Frymburk od Jarmily Haldové 

 

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 18.3.2010 
• Příští číslo vyjde pravděpodobně v červnu 2010, uzávěrka bude 10.6.2010 
 

 
 
Změny jízdních řádů v rámci optimalizace a inte-
grace veřejné dopravy od 13. 6. 2010 
 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo realizaci projektu optimalizace a 
integrace veřejné dopravy k datu 13. 6. 2010. Cílem projektu je rozšířit integrovaný 
dopravní systém na celé území Královéhradeckého kraje. Do projektu již byly zapraco-
vány připomínky obcí z loňského roku. Počínaje dnešním dnem dochází k postupnému 
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zveřejňování návrhů jízdních řádů pro jednotlivé linky, nejprve se jedná o spoje jedoucí 
v pracovní dny. V nejbližší době budou na naše stránky přidány také návrhy víkendo-
vých spojů. U každé linky bude uvedeno datum její poslední aktualizace. 

Vaše podněty k aktuálním návrhům jízdních řádů, umístěným na našich webových 
stránkách, prosím směřujte na starostu své obce, který potřebu svých občanů vyhodnotí 
a následně se s nimi obrátí na naši společnost Oredo zasláním připomínky do datové 
schránky nebo vyplněním elektronického formuláře - ZDE. Poslední připomínky je 
možné uplatnit nejpozději do 22. 3. 2010, aby byl dostatek času pro jejich zapracování.  

Návrh jednotlivých linek připravovaných jízdních řádů, určený k připomínkování, je 
umístěn na http://www.oredo.cz. 
 
 
Příklad návrhu změny jízdního řádu na trase Náchod – Nové Město nad Metují: 
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úterý 23.   PERCY JACKSON: Zloděj blesku 
v 17,30 hod.     
Adaptace populární knižní serie.Obyčejný teenager zjistí, že je potomkem řeckých bohů 
a prožije spolu s vámi skutečně „božské“ dobrodružství. 
 
Vstupné: 60,- Kč                                                                   Mládeži  přístupný 
 

STŘEDA 31.  DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ 
v 18,30 hod.  ANEB TROŠKA NEPRAKTICKÉ ŠVANDY 
Nová česká komedie na motivy knížky Miloslava ŠVANDRLÍKA. Komedie, při které 
se rozhodně nudit nebudete s Evou Holubovou, Oldřichem Navrátilem a mnohými 
dalšími hvězdami filmového plátna. V režii Zdeňka TROŠKY. 
 
Vstupné: 60 Kč                                                          Mládeži přístupný 

 
 

Vážení návštěvníci, těšíme se s Vámi na viděnou 
 v našem kině. 

 
 
PŘIPRAVUJEME:  

DEŠŤOVÁ VÍLA,     HOME,     ŽENY V POKUŠENÍ 
 

 
 

Pokladna kina otevřena 1 hodinu před začátkem představení. Tel.: 606 918 827. 
Program naleznete také na www.novy-hradek.cz/kino.php.  

 

V ceně vstupného na jednotlivá představení je připočítán příplatek 1,- Kč dle zákona ČNR č. 241/92 Sb.    
 
 

Do kina Vás zve i Náchodský SWING. Změna programu vyhrazena! 
 


