FRYMBURSKÉ

Vzpomínka na domov
Nechť hoří jasně náš oheň vzpomínkový
a vůně domova nám všem zvoní,
promluví s námi důvěrnými slovy
dávná to píseň mladických našich dní.

OZVĚNY

Mládí tvé s jiskrami odlétá,
hoří jen vzpomínka – tvůj kamarád,
jednou, až uplynou ti léta,
budeš jen blaze vzpomínat.

ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ OBCE NOVÝ HRÁDEK

Padá do údolí již mlha bílá,
měsíc dávno už šel spát,
tmavé noci bránu otevírá,
vzpomínka je tu zas – tvůj věčný kamarád.
A tak dál se vracím domů rád,
avšak čas o léta okrad nás
a ze vzpomínek krájí už poslední díl.
Zapalme proto světlo před prahem domovním,
do kopců ať stoupá jeho jas!
Vzpomínáš také na své mládí,
na dobu plných šťastných chvil,
na všechny, jež tě měli rádi,
na domov, jež ti rájem byl?
Čím menší je naše vlast,
tím větší mějme lásku k ní,
ty proto také srdce nakloň jí
a velký oheň lásky nech pro ni plát.
Vzpomínka je krásné věno
v každém srdci uloženo.
Proto si ji uchovejme
a na mládí vzpomínejme!

1 / 2005
www.novy-hradek.cz

BŘEZEN

Miroslav Fiala

4,- KČ

www.freewap.cz/wap/novy-hradek.cz

Foto na obálce:
na startu lyžařských závodů - přeboru České obce sokolské ve sjezdovém lyžování 27.2.2005
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“Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému.”
Ch. Dickerns

Poděkování
Humanitární organizace ADRA děkuje

všem dobrovolným dárcům z obce Nový Hrádek
kteří přispěli celkovou částkou 18 000 Kč
za projevenou důvěru a pomoc v podpoře projektu na pomoc obětem
humanitární tragedie v jihovýchodní Asii

V Praze 9.2.2005

Vážení spoluobčané!
Obracím se na Vás, na všechny občany Nového Hrádku, na chataře i chalupáře
se žádostí o dodržování pravidel sousedského soužití. Ke spalování sena, listí a
dalších věcí, které produkují při pálení nadměrné množství kouře, by docházet
nemělo. Všechny látky rostlinného původu se nechají kompostovat a získaná
hlína najde jistě využití v každé rodině. Likvidace spalováním je ten poslední
způsob, jak se tohoto nežádoucího odpadu zbavit. Omluvitelné by to bylo např.
při likvidaci listí ze stromů nemocných, případně napadených nějakými škůdci,
nebo při likvidaci sena, které se nenechá dále použít.

3

Záleží ale také na tom, jak k této likvidaci přistupují jednotliví občané. Je určitě
vhodné se podívat, zda je příhodná doba k této činnosti. Pokud mají sousedé
venku peřiny, prádlo, nebo mají otevřená okna, tak to jistě vhodná doba na
pálení není. Je dobré si uvědomit, kterým směrem jde vítr, zda nevane přímo na
dům souseda, ale je vždy lepší využít větru, který vane z obce ven. Také je
vhodné se se sousedem domluvit, upozornit ho, že byste chtěli spálit suché listí.
Uvědomte si, který je den, protože neděle, nebo svátek není ten nejvhodnější
termín pro uskutečnění drobného pálení. Pokud si ten, kdo nutně musí něco
spálit, založí oheň a postupně na něj přikládá hlavně vše v suchém stavu,
nebude docházet k tak velkému zápachu kouřem. Rozhodně je velice špatné
zapálit velkou slehlou kupu sena a jít od toho. Ta bude odhořívat třeba i několik
dní a sousedé se na vás budou po právu zlobit. Závěrem bych si dovolil Vás
všechny požádat o takový způsob likvidace suchého odpadu ze zahrad, aby
nedocházelo k obtěžování spoluobčanů. Likvidace, která neobtěžuje sousedy a
okolí, je zárukou dobrého soužití všech lidí v celé obci.
Vladimír Říha, starosta

4

Dotace od Úřadů práce Náchod a RK
Čerpání půjčky ze SFRB
Dotace na hypoteční úvěr
Celkem dotace

OBEC NOVÝ HRÁDEK
Hospodaření obce v roce 2004
Příjmy:
Daň z příjmu ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyzických osob
Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za znečišťování ovzduší
Správní poplatky
Odvody za odnětí zem.a lesní půdy
Poplatky ze psů
Poplatek z rekreačního pobytu
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za provozovaný VHP
Daň z nemovitosti
Celkem daňové příjmy
Prodej pozemků, vodovodní řad
Celkem kapitálové příjmy
Lesní hospodářství
Pronájem obchodu
Příjmy z prodeje majetku míst.komunikace
Mateřská škola-příjmy od rodičů,nájemné
Mateřská škola - odvody z odpisů
Základní škola,příspěvek na ŠD,ost.příjmy
Kino, vstupné
Kulturní činnost
Tělovýchovná činnost – za pronájem LV
Výdejna léků - nájemné
FRB - příjem úroků o obyvatel
Bytové hospodářství, nájemné, služby,úroky
Veřejné osvětlení - příjem daru
Pohřebnictví, pronájem hrobových míst
Komunální služby, územní rozvoj,nájemné
Komunální odpad, prodej popelnic, služby
Prodej kontejneru
Správa, prodej neinv.majetku, dary,náhrady
Příjmy z úroků a dividend
Splátky půjčených prostředků od obyv.
Celkem nedaňové příjmy
Vlastní příjmy celkem
Převody z rozpočtových účtů (soc.fond)
Dotace ze SR na školství, správu
Dotace POV na opravu fasády na MŠ
Dotace od obcí na školství, hřbitovní zeď
Dotace pro SDH ze státního rozpočtu
Dotace na lesní hospodářství
Dotace ZŠ od Krajského úřadu
Dotace MŠ od Krajského úřadu
Dotace na volby 2004

974 090,00 Kč
224 140,00 Kč
63 312,00 Kč
991 580,00 Kč
1 459 471,00 Kč
75 000,00 Kč
37 090,00 Kč
3 172,00 Kč
13 818,00 Kč
43 730,00 Kč
570,00 Kč
6 698,00 Kč
14 348,00 Kč
303 099,00 Kč

261 636,00 Kč
361 001,00 Kč
132 864,00 Kč
8 160 167,62 Kč

Úhrn příjmů

13 980 041,06 Kč

OBEC NOVÝ HRÁDEK
Hospodaření obce v roce 2004
Výdaje:
Lesní hospodářství
Obchod, opravy a údržování, SCR Branka
MK - opravy včetně zimní údržby
Prodej vodovod.řadu-daň z přev.nemov.
Kanalizace, ČOV k 18.b.j.
Mateřská škola, oprava fasády,údržba
Základní škola, opravy a příspěvek PO
MŠ a ŠJ, příspěvek na provoz, opravy
Kino, provoz a nákup pozemku
Knihovna
Neinv.dotace církvi - oltář
Kulturní činnost
Zdravotnictví
Komise pro obřady a slavnosti
Příspěvek tělovýchově
Příspěvek-HOSPIC, NONA
Podpora bytové výstavby - půjčky, úroky
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plán - změny
Komunální služby, výlep plakátů, pozemky
Odpadové hospodářství
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Hasiči
Obecní zastupitelstvo
Volby do Evropského parlamentu a kraje
Finanční operace, peněžní ústavy
Převody vlastním fondům obce SFRB,SF
Činnost míst.správy včetně pojištění majetku,
Dotace DSO Orlické hory
Celkem výdaje
Rozdíl příjmů a výdajů
Hypotéční úvěr - splátky
Změna stavu fin.prostředků na BÚ
Čerpání úvěru ze SFRB
Splátky dlouhodobého úvěru
Financování třídy 8

4 210 118,00 Kč
267 349,60 Kč
267 349,60 Kč
53 516,00 Kč
24 000,00 Kč
400,00 Kč
45 188,00 Kč
21 337,00 Kč
16 490,00 Kč
33 448,00 Kč
22 565,00 Kč
100,00 Kč
3 000,00 Kč
2 733,63 Kč
767 570,15 Kč
10 000,00 Kč
19 833,00 Kč
78 624,00 Kč
201 225,70 Kč
20 000,00 Kč
200,00 Kč
2 561,57 Kč
19 613,79 Kč
1 342 405,84 Kč
5 819 873,44 Kč
24 449,92 Kč
285 940,00 Kč
178 000,00 Kč
312 060,00 Kč
7 000,00 Kč
13 950,00 Kč
4 942 280,00 Kč
1 602 700,00 Kč
38 286,70 Kč
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z toho investice
67 168,00 Kč
33 714,00 Kč
270 432,30 Kč
1 983,00 Kč
44 974,00 Kč
568 434,00 Kč
5 558 770,00 Kč
2 520 741,80 Kč
169 974,90 Kč
49 599,50 Kč
20 000,00 Kč
85 046,50 Kč
42 451,80 Kč
15 988,50 Kč
1 200,00 Kč
10 000,00 Kč
503 748,95 Kč
1 496 581,10 Kč
137 328,50 Kč
43 261,50 Kč
16 800,00 Kč
10 629,00 Kč
197 779,00 Kč
365 428,90 Kč
86 699,20 Kč
583 424,00 Kč
38 286,70 Kč
27 551,19 Kč
385 450,92 Kč
1 200 285,40 Kč
8 248,00 Kč
14 561 980,66 Kč
-581 939,60 Kč
-115 473,66 Kč
-13 587,74 Kč
861 001,00 Kč
-150 000,00 Kč
581 939,60 Kč

5 000,00 Kč
0,00 Kč
16 564,00 Kč
0,00 Kč
221 861,80 Kč
20 900,00 Kč

177 877,00 Kč
0,00 Kč
16 800,00 Kč
0,00 Kč

459 002,80 Kč

Obec Nový Hrádek – Rozpočet na rok 2005
Daň z příjmu ze záv.činnosti
Daň z příjmu fyz. osob z podnikání
Daň z příjmu fyz. osob zvláštní sazba
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Odvody za odnětí lesní a zem.půdy
Místní poplatek za výherní hrací přístroj
Poplatek ze psů
Poplatek z rekreačního pobytu
Poplatek za užívání veř.prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Daň z nemovitosti
Daňové příjmy - mezisoučet
Prodej části kanalizace
Lesní hospodářství
Obchod
Silnice včetně zimní údržby
Příspěvek DSO Orlické hory a Novoměstsko
Čištění odpadních vod
Mateřská škola –příspěvek na provoz PO
Školní jídelna -přísp.na provoz ,vybav.PO
Základní škola – příspěvek na provoz PO
Kino
Knihovna
Kultura ostatní
Tělovýchovná činnost (den dětí)
Komise pro obřady a slavnosti
Zdravotnictví
Bytové hospodářství vč. úroků z HÚ
Příspěvek na opravu sochy
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Splátka půjčky FRB
Komunální služby
Odpadové hospodářství
Vzhled obce a veřejná zeleň
Hasiči
Obecní zastupitelstvo
Správa vč.pojištění majetku a nátěru střechy OÚ
Příspěvky – Hospic, Stacionář
Čerpání ze sociálního fondu
Příjmy a výdaje z finančních operací, úroky
Dotace ze státního rozpočtu
Dotace od obcí na školství
Finanční prostředky převedené z 2004
Splátky úvěru na bytovou výstavbu
Splátky hypotečního úvěru
Celkem

Příjmy v tis.Kč Výdaje v tis.Kč
1049,23
230,00
64,80
963,90
1 826,55
30,00
2,00
20,00
14,30
45,00
1,00
7,00
300,00
4 553,78
178,28
161,72
56,50
55,50
24,00
24,00
0,00
365,00
0,00
18,12
0,00
35,00
8,94
365,00
0,00
300,00
0,24
950,00
30,00
190,00
0,00
50,00
10,00
40,00
0,00
5,00
0,00
28,00
3,00
52,00
577,00
793,58
0,00
20,00
0,00
120,00
16,00
50,00
12,83
80,76
3,00
6,00
200,00
200,00
0,00
100,00
0,00
130,00
0,00
600,00
0,65
1 200,00
0,00
10,00
0,00
20,09
2,00
30,00
287,66
278,46
32,86
0,00
150,00
0,00
125,43
6 275,20
6 275,20

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2005

PODĚKOVÁNÍ
Při letošní Tříkrálové sbírce se podařilo v oblasti, jenž v rámci
Tříkrálové sbírky spadá pod Farní charitu Náchod

Bezděkov, Broumov, Česká Čermná, Česká
Skalice, Hořičky, Hronov, Machov, Meziměstí, Náchod, Nový Hrádek, Police nad Metují, Suchý Důl, Teplice nad Metují, Velké Poříčí
a blízké okolí těchto měst a obcí
;;

díky ochotným dobrovolníkům, kteří se převlékli za tři krále a vyšli s koledou do ulic a díky
štědrým dárcům vybrat překvapivou částku: 581 694 Kč, což je o 125 903,50 Kč více než
v loňském roce.
Ve zmíněné oblasti bylo utvořeno 124 tříkrálových skupinek, celkový počet dobrovolníků, podílejících se
na přípravě a realizaci sbírky čítá asi 650 osob.

FARNÍ CHARITA NÁCHOD DĚKUJE VŠEM, KDO
SE NA REALIZACI SBÍRKY PODÍLELI!
Sbírka se uskutečnila díky těmto ochotným lidem:
Dobrovolníci - téměř 400 „králů“ a více než 120 dospělých vedoucích skupinek; množství dobrovolných asistentů v jednotlivých oblastech, kteří vyhledali
vedoucí skupinek a dětské koledníky, zajistili občerstvení a zorganizovali samotný průběh sbírky v oblasti.
DÁRCI, kteří obdarovávali tři krále finančními dary. Často také ocenili snahu
koledníků svojí vlídností, nějakou sladkostí či ovocem nebo pozváním na čaj.
Městské a obecní úřady: Bezděkov, Broumov, Česká Čermná, Česká Skalice, Hořičky, Hronov, Machov, Meziměstí, Náchod, Nový Hrádek, Police n. Metují, Suchý Důl, Teplice n. Metují, Velké Poříčí
Farní úřady
Městské policie
Obvodní oddělení PČR
Místní média a Knihkupectví Alice Horová a Pavel Maur, Palackého, Náchod
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Mateřské školy v Náchodě a okolí: - Alšova, Babí, Běloves, Bražec, Březinova, Komenského, Kramolna, Myslbekova, Plhov, Vančurova
Základní školy: ZŠ Hradební a ZŠ Masarykova Broumov, ZŠ Hořičky, ZŠ Police n. Metují, ZŠ Meziměstí, ZŠ Běloves - Náchod, ZŠ Komenského a ZŠ Plhov
Náchod. Speciálně děkujeme za spolupráci Evangelické akademii Náchod.
Tříkrálový koncert proběhl díky:
Smyčcový orchestr ZUŠ Náchod, Pěvecký sbor ZUŠ Náchod
a Římskokatolickému farnímu úřadu v Náchodě
Firmy, které darovaly občerstvení pro koledníky z Náchoda a okolí:
Maršík - Ovoce a potraviny, Náchod
ŘEZNÍK UZENÁŘ MAREŠ s. r. o., Náchod
Desítky kilogramů vybraných peněz ochotně spočítala: ČSOB Náchod

Krátce...
•
•

•

•
•
•

"

26. prosince 2004 se na Vánoční zábavě pořádané TJ Sokol sešlo téměř 400
tanečníků. Zábavy bývají o Vánocích hodně navštíveny.
26. prosince 2004 postihla lidstvo rozsáhlá katastrofa, která nemá pamětníka.
Podmořské zemětřesení v Jihovýchodní Asii opakovaně zvedlo obrovskou
vlnu tsunami. Zahynulo více než čtvrt milionu lidí a záplavami způsobené
škody byly odhadnuty na 10 miliard euro. Nejvíce byla postižena Indonésieostrov Sumatra, Thajsko, Srí Lanka, Maledivy a Indie. Celý svět zachvátila
vlna solidarity největší od 2. světové války. Humanitární pomoc dosáhla výše 2 miliardy dolarů, občané České republiky přispěli částkou 150 milionů
Kč.
28. prosince 2004 se konala v pohostinství Na Kovárně Valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů. Přítomní členové zvolili nový výbor SDH a 8 zasloužilých členů obdrželo výroční medaile a diplomy ke 140 letům trvání SDH
v naší zemi. Výjezdové družstvo v roce 2004 zasahovalo u dvou požárů.
1. ledna 2005 vstoupil v platnost nový školský zákon.
Rok 2005 je nazván Einsteinův rok fyziky. A. Einstein v r. 1911 vyučoval i na
tehdy německé Univerzitě Karlově v Praze. Bez jeho geniality by nebyla DVD
ani mobily.
10. ledna proběhla v obci Tříkrálová sbírka 2005. Chodilo 6 skupin koledníků a vybrali od občanů na pomoc lidem v nouzi 32 tisíc Kč.
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•

14. ledna na Titanu, měsíci planety Saturn, přistála americká sonda. Letěla
tam 7 let.
• 15. ledna TJ Sokol uspořádala Sokolský bál s hudbou TRIAS Dvůr Králové
nad Labem. Pěkná výzdoba, bohatá tombola a předtančení tanečního klubu
KMIT z Nového Města n. Met. vytvořilo pěknou atmosféru bálu.
• 22. ledna se mohli zájemci pobavit na Mysliveckém plese. Hudba ELASTIC a
myslivecká kuchyně přilákaly hodně účastníků.
• 27. ledna 2005 - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti
lidskosti - uplynulo 60 let od osvobození koncentračního tábora Osvětim.
• 29. ledna se konal 5. reprezentační ples pořádaný rodičovským sdružením
mateřské a základní školy. Ples měl vysokou společenskou úroveň. Hrála skupina GRUNDIG a s předtančením vystoupila skupina HOP z Dobrušky. Překvapením byla barmanská show.
• 30. ledna 2005 proběhly v Iráku po 50 letech první demokratické volby.
Byly ohrožovány teroristickými útoky. Přesto byla volební účast velká, někde
až 90%. K volbám celkem přišlo 17 milionů voličů.
• 30. ledna padal na Sahaře v Alžírsku sníh.
• 1. února došlo ke zvýšení poštovních poplatků o 14%. Známka na dopis
nyní stojí 7,50 Kč. Nejdražší je posílání peněz poukázkou, poplatek vzrostl na
dvojnásobek.
• 5. února uspořádali místní hasiči svůj v letošní sezóně v pořadí čtvrtý Hasičský
bál. Hrála hudba HEKTOR. Na plese nechyběla tombola a domácí kuchyně.
• 5. a 6. února vzpomněla Česká televize výročí 100 let od narození členů
klaunské dvojice Jana Wericha a Jiřího Voskovce uváděním jejich pořadů po
celý víkend.
• 24. února se za přísných bezpečnostních opatření sešli v Bratislavě George
W. Bush - USA a Vladimír Putin - Rusko.
• 26. února se na Panské stráni za účasti 50 závodníků konal Republikový přebor ČOS v lyžování.
• 28. února na zasedání Zastupitelstva Obce Nový Hrádek starosta Vladimír
Říha zhodnotil práci v r. 2004 a zastupitelé obce schválili rozpočet na rok
2005.
• 1. března meteorologové oznámili, že po 40 letech je v republice nejsilnější
vrstva sněhu.
----------------------------------------------------------------------------------------------T. A. Edison: Tajemství životního úspěchu není, že děláme rádi to, co máme rádi, ale
že máme rádi to, co děláme.
A.M.
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Kurzy jsou určeny jak vám, kteří již doma o své blízké pečujete
nebo očekáváte propuštění blízké osoby do domácího ošetřování,
tak i všem, kteří se těmto dovednostem chtějí naučit.
Podrobnější informace a přihlášky vám poskytne:
Ing. Jana Řezníčková
Tel.: 721 581 373, 491 465 148
E-mail: reznickova@hospic.cz
www.hospic.cz

Oblastní charita Červený Kostelec – středisko Hospic Anežky České
vás zve na

KURZY DOMÁCÍHO OŠETŘOVÁNÍ
aneb

Oblastní charita Červený Kostelec – středisko Hospic Anežky České
549 41 Červený Kostelec – 5. května 1170
IČO : 48623814
Číslo účtu: 8 2 8 2 6 7 0 2 2 7 / 0 1 0 0

chceme vám pomoci zvládnout péči o vaše blízké

Těšíme se na vaši účast.

V těchto kurzech získáte jak praktické znalosti a rady týkající se
péče o nemocného, tak i informace o možnostech sociální pomoci.

„Domácí péče musí zajistit všechnu potřebnou ošetřovatelskou péči a dát
pacientovi jistotu, že ani při náhlém zhoršení zdravotního stavu, vzrůstu
obtíží či krizi nezůstane osamocen, případně odkázán jen na bezmocné
členy rodiny,“ říká P. Aleš Opatrný
Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory EU.
Kurzy jsou součástí projektu „Respitní péče o těžce nemocné seniory a podpora domácího ošetřování prostřednictvím pečujících
blízkých osob“, který podpořila Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) z prostředků programu EU Phare 2002 – Podpora
aktivního života seniorů.
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Množství vytříděných odpadů za rok 2004
Komodita
papír
sklo
plast
PET lahve
Kov

I.Q

II.Q
3000
1800
380
600
1200

III.Q

3300
1900
636
580
14210

1560
2500
730
580
4390

IV.Q
2900
1100
850
320
2730

Přehled příjmů a výdajů obce na likvidaci odpadů v roce 2004

celkem
10760 kg
7300 kg
2596 kg
2080 kg
22530 kg

Odměny společnosti EKO-KOM a.s. za třídění odpadů za rok 2004
Komodita

papír
sklo
plast
PET lahve
kov
odměna třídění
odm. za nádoby
odm. za 3 komod.

I.Q

II.Q

III.Q

IV.Q

celkem Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

za komoditu

1953,1247,40
1949,40
3240,00
100,80
178,75
509,44

2148,30
1316,70
2960,60
2842,00
1193,60
178,75
1987,63
627,67

1015,60
1732,50
6098,10
2842,00
368,80
178,75
2290,81
723,41

1887,90
762,30
5446,40
1568,00
229,30
178,75
593,63

7 004,80
5 058,90
16 454,50
10 492,00
1 892,50
715,00
4 278,44
2 454,15

Za celý rok 2004 činila odměna od společnosti EKO-KOM, a.s. celkem 48 350,20 Kč.
Na výši této částky mají podíl všichni občané a chalupáři, kteří poctivě třídí odpad. Patří Vám za to upřímné poděkování.

Přehled odměn za třídění od spol. EKO-KOM,a.s. od roku 2002
rok 2002
rok 2003
rok 2004

celkem
celkem
celkem

13 381,80 Kč
37 178,70 Kč
48 350,20 Kč

Stoupající odměna je přímo závislá na uvědomění všech spoluobčanů, na jejich důslednosti a poctivosti při třídění odpadů. Z tabulek jasně vyplývá, že oddělený sběr PET
lahví do modrých pytlů je výhodný. Je ale ještě mnoho občanů, kteří vhazují i nesešlápnuté PET lahve do kontejnerů, za jejichž odvoz ještě musíme firmě zaplatit. Za
odvoz pytlů se nic neplatí, nyní i pytel dostanete zdarma a navíc obec získá odměnu za
vytřídění obalových plastů . Prosíme proto ještě ty občany, kteří dosud pytel na PET
lahve nemají, přijďte si pro něj na obecní úřad.
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Výdaje :
odvoz skla
odvoz plastů
nebezpečný odpad
za kontejnery
za popelnice
za likvidaci odpad.košů
výdaje celkem

5 880,31 411,40 ( z kontejnerů)
4 106,16 109,- (velkoobjemové)
133 537,60
6 735,197 779,- Kč

Příjmy:
za železo
za svoz.známky
odměna EKO-KOM
příjmy celkem

15 080,138 692,47 453,70 (IV.Q 2003 – III.Q 2004)
201 225,70 Kč

Rozdíl :

+ 3 446,70 Kč

V polovině roku došlo ke změně odběratele železného šrotu. Nyní si firma pro šrot
přijede, naloží si ho, odveze a během několika dnů přiveze peníze. Díky tomu nastala
situace, že příjmy na odpadovém hospodářství jsou vyšší než výdaje. V minulosti tržby
za železo pokryly náklady na odvoz a zpětné dovezení kontejneru. Nyní jsou tržby za
železný šrot nezanedbatelnou příjmovou částkou v odpadovém hospodářství obce.
Důsledným tříděním odpadů se sníží množství směsného komunálního odpadu, který je
svážen na skládku. Vše, co do popelnice odložíte, zůstane ležet na skládce. Pokud odpad vytřídíte, zaplatíte za méně popelnic a ještě přispějete k menšímu zatěžování životního prostředí např. plasty, které na skládce zůstávají ležet. Také v budoucnu bude
obec hodnocena podle množství vyprodukovaného neroztříděného odpadu a podle
množství vytříděných složek z odpadu v kg na jednoho obyvatele. Čím větší množství vytříděných odpadů, tím lepší hodnocení obce. Vím, že většina občanů je opravdu
ukázněných, ale bohužel jsou i tací, kteří svůj domovní odpad odhazují do odpadkových košů na náměstí. Je pravda, že nejvíce tohoto odpadu se objevuje o prázdninách a
po víkendech, kdy své chaty a chalupy opouštějí jejich majitelé. Ti se neobtěžují ani
odpad roztřídit. Přitom je velice jednoduché si zakoupit pytel na odpad a po jeho naplnění jej nechat svozovou firmou odvézt. Jistě je to pohodlnější, než se rozhlížet, zda nás
někdo nevidí, když svůj odpad „cpeme“ do koše, kam nepatří. Likvidaci odpadu
z odpadkových košů zaplatíme my všichni. Proto by bylo dobré si všímat těch, kteří do
košů odhazují to , co tam nepatří.Je to v zájmu nás všech .
Množství všech druhů odpadů neustále roste. Každý rok je více jak směsného odpadu,
tak i vytříděných složek. Doufám, že je to výsledek rostoucího uvědomění občanů
v jejich vztahu k životnímu prostředí a také výsledek neustálé kampaně zaměřené na
třídění odpadů.
Do evidence množství vytříděných odpadů v obci lze započítat i množství odpadu ode-
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vzdaného do sběrny jednotlivými občany. Pokud sami odvážíte železo, papír nebo jiný
druh odpadu do sběrny, přijďte s lístečkem na obecní úřad, lístek si ofotíme a Vámi
odevzdané množství odpadu připočítáme do celkového množství vytříděných složek
odpadu za obec.
Myslím si, že v naší obci není třeba odhazovat odpad po příkopech a po lesích. Vždy je
možné po dohodě na obecním úřadě najít možnost, jak různé druhy odpadů zlikvidovat. Přijďte, rádi Vám poradíme a pomůžeme.
Všem ukázněným ještě jednou děkujeme.
Zpracovala: Špreňarová

RADÍME ZDARMA!
Řešíte problémy běžného života?
Vedete právní spor a hledáte pomoc?
Ocitli jste se v obtížné sociální situaci?
Nevíte si rady s formuláři a žádostmi?

Navštivte naši občanskou poradnu v Náchodě!

„Za Novým Městem nad Metují, v hornaté krajině na kopci skoro šest set
metrů vysokém, rozkládá se městečko Nový Hrádek. Pod ním vine se Olešenka
přicházející od Vrchmezí a obtéká rozvalinu hradu Frymburka, tvořící takřka
předměstí hrádecké. Okolí podhorského městečka, všechno malebné, zvláště
k severovýchodu, kde černají rozlehlé lesy na Sendražské hoře, na Kozím hřbetu...“
„K malebným partiím severního podhůří Orlických hor patří okolí Nového
Hrádku. Městečko je dostupné po silnici z Nového Města přes Slavoňov, od
Dobrušky přes Ohnišov, z Náchoda přes Českou Čermnou i z Olešnice a po
turisticky značených cestách...“
„Podorlické městečko Nový Hrádek se vyznačuje pěknou polohou nad hlubokým údolím říčky Olešenky, která se tady proplétá z přilehlých severozápadních okrajů Orlických hor do zvlněné krajiny Náchodské vrchoviny. Půvabné je
blízké okolí se spoustou romantických zákoutí, dostupných po značených i neznačených cestách...“
Tak to jsou výňatky z článků, které uvádí starší i současná literatura. Podobně se vyjadřují turisté a návštěvníci Nového Hrádku, kteří navíc ještě pochválí čistotu ulic, náměstí a úpravu domů a jejich okolí. To je pro hrádováky
nejen potěšením, jak se o nás píše a mluví, ale důvodem je to k zamyšlení, jak
zlepšit toto hodnotné prostředí a učinit jej ještě příjemnějším. V první polovině
minulého století působil v Novém
Hrádku Okrašlovací spolek (viz otisk
razítka), jehož úkolem bylo mimo jiné
starat se o výsadbu stromů a umisťovat lavičky v přírodě. Lavičky se časem poškodily vlivem povětrnostních
podmínek a z přírody postupně vymizely.
Proto lze jen uvítat rozhodnutí zastupitelstva obce umístit opět lavičky do
volné přírody, na zajímavá místa a navázat tak na dobrou tradici Okrašlovacího
spolku. Přírodní krásy a jedinečné rozhledy budou tak při chvílích odpočinku
pro návštěvníky, turisty, ale i samotné hrádováky bohatou odměnou.

Nespěcháme. Nežádáme osobní údaje. Hájíme pouze
zájmy našich klientů. Služby poskytujeme bezplatně.
Kde nás najdete?
Hálkova 432, Náchod
(10 min. chůze od náměstí)
Hodiny pro veřejnost:
Po
Út
Čt

Návrat laviček do přírody

10.00 – 16.00 h
10.00 – 14.00 (na objednávku)
10.00 – 16.00 h

Poslední klient 30 min. před koncem úředních hodin!
Tel.: 491 421 723
E-mail: opnachod@ops.cz

Jiří Hlaváček

Občanskou poradnu provozuje

Občanské poradenské středisko, o. p. s.

Poznámka redakce: Máte typ, kam umístit lavičku? Prozraďte jej na obecním
úřadě.

IČ 25916360
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Procházka Novým Hrádkem
Přišla jsem do Nového Hrádku v r. 1959. Bylo to v době, kdy se ještě pracovalo v sobotu, televizi měl málokdo, kino bylo v neděli večer v sálku hostince u Lepšů na náměstí, promítal pan Vendelín Grim a vstupenky prodávala paní
Koutníková. Promítací technika byla zastaralá, prostředí bylo hrozné a filmy
nestály ani za podívání. Rodiny žily více dohromady. Hodně se četlo, knihy
půjčoval pan Pavel v domku pod farou, kdykoliv a třeba i ze svých vlastních
zásob. Rozhlas měl skoro každý a byl nejvyužívanější kulturou.
Jak se ukázalo trochu pěkné počasí, vycházelo se na procházky. Starší pánové korzovali ve dvojicích nebo trojicích kolem náměstí. Mladší rodiny vyrazily i s dětmi na procházky do okolí. Chodilo se do Rudky, k Borovským lávkám, pak do Dolů, po silnici do Rokole, u Albínka na pivo a limonádu a zpět
domů. Cesty byly dobře udržované, i dětem se dobře capalo. Příroda byla kouzelná, ptáci zpívali, v lese to vonělo dřevem, mechem, borůvčím a k podzimu i
houbami. Všichni si v přírodě vypravovali, táta nebo máma poznávali ptáky
podle zpěvu, jmenovali druhy stromů, lesních květů a bylin, cesta rychle ubíhala a všichni si krásně užili svátečního odpoledne. Příště se vydali na druhou
stranu. Za sokolovnou kolem Izidora na Rzy, kolem Andršovy hospody. Pánové
si vypravovali, že tam mají vždycky pivo „jako křen“ a pro děti červenou
limonádu, která i v srpnu zebe do zubů. Tato hospoda měla z celého okolí
nejlepší sklepy a nikdy se zde nepoužívalo chlazení. Pokračovalo se na Dlouhé,
kolem Bartoňových vil ke škole, nahoru k rozvalené pevnůstce zvané Žižka a
kolem javůrku domů. Věřte, to pak chutnala večeře, čaj nebo bílá káva a
maminčiny buchty.

Závodům, jako již každoročně, předcházela pečlivá příprava realizačního
týmu, oslovení četných sponzorů, ale hlavně příprava tratě komplikovaná nedostatkem sněhu a oblevou. Den před závodem celé odpoledne a podvečer nahrnovali naši obětavci sníh na svah a navrtávali brankové tyče, aby bylo možné
vytyčit trať závodu .
V sobotu ráno se sjelo téměř 90 startujících, jejich trenéři a doprovod. Od
rána hustě sněžilo, sníh byl mokrý a vál poměrně nepříjemný vítr, hlavně na
startu. Díky velkému stanu, který poskytli naši dobrovolní hasiči, se závodníkům před startem alespoň na chvíli dařilo ukrýt před nepřízní počasí.
V 10,00 hod byl start prvního kola. Všichni byli povzbuzování diváky, kterých se podél trati sešlo jako již tradičně dost, ale hlavně komentátor závodu
udržoval dobrou a veselou závodní atmosféru.

Pokračování příště...
Jana Šotolová

Lyžařský závod O cenu Frymburka
V sobotu 12.2.2005 se uskutečnil tradiční lyžařský závod O cenu Frymburka v obřím slalomu v lyžařském areálu Panská stráň v Novém Hrádku. Zároveň
s veřejným závodem proběhl i odložený přebor Sokolské župy Jiráskovy –
Podkrkonošské ve sjezdovém lyžování.
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Druhé kolo (start byl v pravé poledne) bylo obtížnější, jelikož husté sněžení
se změnilo v déšť. Závodníci i pořadatelé byli promočeni před vyhlášením vítězů doslova na kůži, rukavice i bundy se v cíli ždímaly.
To vše nic neubralo na bojovnosti a dobré náladě všech.
Konec dobrý - všechno dobré! Vyhlášení vítězů bylo korunováno hodnotnými cenami a všichni závodníci vzdor dešti pookřáli.
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Na závěr patří poděkování v první řadě všem účastníkům a jejich realizačním týmům, dále pak:
- Lyžařskému oddílu Sokol Nový Hrádek v čele s trenéry
- Sboru dobrovolných hasičů Nový Hrádek
- Všem příznivcům a rodičům lyžařského oddílu Sokol Nový Hrádek
- Štědrým sponzorům a propagátorům lyžování na Hrádku:

února 2005. Po poradě organizačního týmu (22.2.) se přípravy rozjely naplno.
Počasí však lyžování v této době vyloženě přálo, takže alespoň jedna věc byla
jistá – sníh bude, což jsme všichni kvitovali s velkou úlevou, protože na Hrádku
je výběr termínu závodů kvůli sněhové nejistotě velkým problémem už mnoho
let.

*RM SPORT Dobruška*SEMTEX*KADEN Nový Hrádek*KOVAP Nový
Hrádek * KB Dobruška * EmiSoft Ing.J.Holý Nový Hrádek * Ing.Vratislav
Mareš Nový Hrádek * TOM&TOM Pneuservis Dobruška * PERFEKTA
Dobruška * Župa sokolská Podkrkonošská-Jiráskova * Česká spořitelna
Dobruška * Květena Marcela Kalousová Dobruška * DEVA Nové Město nad
Metují * TJ Sokol Nový Hrádek * Rubena Náchod * Modrá pyramida stavební
spořitelna – Jan Říha * FOMEI Hradec Králové * Sport Hotárek Náchod *
BSC Náchod * VZP ČR ÚP Náchod * AUTO SAS Solnice * Tiskárny Macháček
Mezilesí * Alurol Nové Město nad Metují * Restaurace Na Kovárně Nový Hrádek * Penzion Na Hrádku p. Mrštík * Rádio Metuje Náchod
Panu Jelenovi a spol.
Divákům za krásnou atmosféru.
Těšíme se za rok opět na shledanou a jen doufáme, že konečně po několika
letech nám bude přát počasí.
MUDr. Marcela Chrenková, TJ Sokol Nový Hrádek

Jak to bylo na přeboru
Docela nečekaně se na Hrádku objevil opět po čase přebor České obce sokolské ve sjezdovém lyžování. Původní pořadatel Sokol Vršovice díky sněhové
kalamitě na Horních Mísečkách závody v původním termínu uspořádat nemohl
a náhradní termín nenabídl. Vzhledem k ideálním sněhovým podmínkám na
Hrádku jsme byli schopni přebor uspořádat a naši nabídku odbor sportu ČOS
přijal. Protože jsme na přípravu měli pouze několik dnů, rozhodli jsme se uspořádat závod jednodenní a to v obřím slalomu. Termín byl stanoven na neděli 27.
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No a v sobotu navečer jsme začali s přípravou tratě. Sníh se na nás sypal,
ale okolo sedmé večer jsme se rozešli s pocitem, že je hotovo a na závodní den
se můžeme už jen těšit.
V noci se změnilo počasí. Přišel silný vichr, rtuť v teploměru klesla
k desítce pod nulou. Hrádek a okolí ozdobily závěje navátého prašanu a poznamenaly i trať závodu. Proto bylo nutné před vlastním závodem ještě návěje
odstranit a v deset hodin bylo odstartováno. V prostoru startu byly podmínky
vskutku ďábelské a díky větru se teplota pohybovala jistě okolo minus patnácti
stupňů. Trpěli jak závodníci (v závodních kombinézách, které nehřejí, jste vydáni počasí napospas), tak doprovázející členové týmů a samozřejmě startovní a
brankoví rozhodčí. Jenže: nebe bylo zářivě modré, lyžování bylo krásné, sníh
ideální a trať rychlá. To způsobilo, že po prvním kole proběhla z popudu oddílu lyžařů z Olomouce porada vedoucích oddílů a bylo rozhodnuto, že vzhledem
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k nízkému počtu startujících (celkem 43, oddíl z Vršovic se vůbec nepřihlásil,
Kolínští odřekli) pojedeme čtyři kola, přičemž první dvě kola se pojedou
v jedné trati jako jedno dvojkolo, pak se udělá přestávka, trať přestavíme a pojede se druhé dvojkolo. Tak se i stalo. Chvíli se dokonce zdálo, že počasí se
umoudří a vítr se zmírní, ale takové štěstí jsme neměli. Nahoře to skutečně bylo
náročné a chci všem za tu statečnost poděkovat.

Společenská kronika
leden – březen 2005

Když teď odhlédnu od toho větru a dívám se na první fotky, mám pocit, že jsme
zažili opravdu nádherný lyžařský den, a že to stálo za to. Vím, že čtyři kola jsou
hodně i bez útrap spojených s počasím a že jde nejen o fyzickou kondici, ale i o
psychickou odolnost (neprojetí branky ve třetím či čtvrtém kole znamená diskvalifikaci z celého závodu; znamená to, že síly byly vydány jaksi nadarmo a je
to pochopitelně líto). Bylo to hodně o morálce všech zúčastněných. Ale mám
pocit, že tím byla podtržena důležitost závodu, protože se jelo o titul přeborníka
ČOS a to něco znamená.
Kdo nepřijel, může litovat. Sice to bylo těžké a únavné, ale ta medaile potom hřeje a připadáte si, že jste dokázali něco velkého. Všem zúčastněným ještě
jednou děkuji a vítězům jménem realizačního týmu moc blahopřeji. Doufám, že
kromě diplomů a medailí je potěšily i věcné ceny, které se nám podařilo zajistit
díky těmto sponzorům:
*RM SPORT Dobruška
*SEMTEX
*KADEN Nový Hrádek
*KOVAP Nový Hrádek
*Modrá pyramida stavební spořitelna – Jan Říha
*DELMO Michal Možný Nový Hrádek
*DAKOCYTOMATION
*DROBNÉ ZBOŽÍ Libor a Petra Přibylovi Nový Hrádek
*Potraviny Švorc Nový Hrádek
*Potraviny Grim Nový Hrádek

Naši nejstarší občané oslavili narozeniny:

Bek Bohumil
Přibyl Josef
Lejpová Eliška
Pírová Ludmila
Nováčková Vlasta
Linhartová Anna
Hažer Jan
Přibylová Božena
Hamerský Bohumil
Balcarová Marie
Řeháková Anna

Rokolská 123
A. Kopeckého 142
Náchodská 52
Náměstí 22
Končiny 225
K Javůrku 313
Končiny 162
Bukovecká 105
Rzy 13
Náchodská 56
Doly 284

70 let
70 let
80 let
70 let
79 let
80 let
80 let
80 let
89 let
75 let
70 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, dostatek životního elánu a optimismu
a ještě hodně spokojených a šťastných let v naší obci.
Noví občánci:
Adéla Čtvrtečková
Hana Čtvrtečková

Jak se rozloučit? Lyžaři říkají „SKOL!“, sokolové říkají „NAZDAR!“. A
všem, kdo do toho dali svůj čas a srdce, se sluší říct DĚKUJI!

Šťastným rodičům blahopřejeme.
Zemřela:

Imrich Chrenko, ředitel závodu

Anežka Štěpánová
Vzpomínáme...
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KINO Nový Hrádek
1. čtvrtletí 2005
DUBEN

SNOWBOARĎÁCI

SOBOTA 16.4.
v 19,30 hod.

Nová česká velice úspěšná komedie. Mrtvej
sněhulák, dobrej sněhulák. Hrají: V. Kotek, E.
Geislerová, J. Langmajer, L. Vondráčková, B.
Seidlová a mnoho dalších. Námět, scénář a režie: Karel Janák
Vstupné 50,- Kč
Mládeži přístupný

KVĚTEN

BRIDGET JONESOVÁ:

SOBOTA 7.5.
v 19,30 hod.

S ROZUMEM V KONCÍCH

ČERVEN

KONEC KOUZELNÍKA
UHAHULY

Frymburské ozvěny
čtvrtletní zpravodaj obce 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

PÁTEK 3.6.
v 17,00 hod.

• Z příspěvků sestavili Ing. Jiří Hlaváček a Mgr. Hana Hlaváčková
• stálí dopisovatelé: Anna Marková, Ing. Pavel Sobotka, Petra Přibylová,
Lidmila Martinková, Jana Šotolová, Ing. Jana Šinkorová,
• příspěvky zasílejte na mail: jirka.hla@tiscali.cz
• Nevyžádané příspěvky se nevracejí
• Příští číslo vyjde pravděpodobně v červnu 2005

Dokonalý přítel. Dokonalý život. Co by se
mohlo podělat. Širokoúhlá romantická komedie
USA s titulky. Hrají: R. Zellweger, H.Grant,
Firth, J. Broadbent, G. Jones a jiní.
Režie: Beeban Kidron
Vstupné 40 ,- Kč. Mládeži od 12 let přístupný

V rámci projektu „ČERVEN – měsíc věnovaný
dětem“ uvádíme k svátku dětí pásmo filmů a
živé vystoupení kouzelníka. Přijďte všichni,
kdo máte rádi magii a kouzla!
Vstupné ZDARMA

V ceně vstupného na jednotlivá představení je připočítán příplatek 1,- Kč dle zákona ČNR č. 241/82 Sb.

http://www.novy-hradek.cz/kino.htm
www.freewap.cz/wap/novy-hradek
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