Malé ohlédnutí do roku 2010

Středisko volného času Déčko Náchod se na nás v listopadu roku 2010 obrátilo
se žádostí o navržení jedné osoby na cenu Dobrovolníka Náchodska 2010 za
obec Nový Hrádek. Koho navrhnout? To byla otázka, na kterou jsme odpověď
nalezli velice rychle. Kdo má největší zásluhy na rozkvětu a fungování lyžařského sportu a Sokola na Novém Hrádku? Jedině pan Jeroným Holý starší.
Volba byla jasná. Se souhlasem nominovaného jsme odeslali přihlášku
s popisem dobrovolnické činnosti a vyčkávali věcí příští. Pak to přišlo. Pozvánka na slavnostní udělení ceny „KŘESADLO“ v rámci projektu Dobrovolník
Náchodska 2010, které se uskutečnilo dne 21.12.2010 Náš nominovaný dobrovolník se umístil mezi 5 nejlepšími a odnesl si domů, mimo krásných zážitků,
také hlavní cenu „Křesadlo“, která je udělována celorepublikově od roku 2001.
Slavnostního večera se společně s panem Holým zúčastnila nejen jeho rodina,
ale i zástupci městyse, Sokola a nejbližší přátelé. Oceněnému ze srdce blahopřejeme a do další dobrovolnické práce, bez které si svůj život neumí asi ani
představit, mu přejeme hlavně pevné zdraví a hodně spokojených sportovců.
Městys Nový Hrádek
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Zpráva o činnosti městyse za rok 2010
Ve své zprávě Vás ve stručnosti seznámím s tím, co se nám společnými silami v loňském roce na Novém Hrádku podařilo uskutečnit. Vezmu to podle
jednotlivých oblastí.
Vodní hospodářství
V Hradní ulici v místě, kde se říká Na Skále, byl napojen na vodovodní řad
dům Kratěnových. Dále byly odstraněny dvě větší poruchy, kdy muselo dojít
k vybagrování a opravě pod asfaltem. První porucha byla za úřadem pod nově
vybudovanou cestou ke kinu a druhá u obecního domu čp. 59 v blízkosti základní školy. V podzimních měsících se započalo s budováním nových rozvodů
vody a kanalizace v lokalitě Na Farách. Zde je vybudována asi čtvrtina z první
etapy.
Odpadové hospodářství
Stejně jako v roce 2009, jsme i v loňském roce obhájili ocenění „Čistá
obec“. Umístili jsme se na prvním místě mezi obcemi s počtem od 500 do 5 000
obyvatel. Tímto jsme do rozpočtu městyse získali 120 000,- Kč, což bylo o
20 000,- Kč méně než v předešlém ročníku soutěže. Poděkování patří všem,
kteří se na tomto úspěchu podíleli. Bez pomoci školy a občanů bychom nebyli
schopni udržet tak vysoko nastavenou laťku. I přes úspěchy máme v této oblasti
určité rezervy. Dobře víme, že v některých domácnostech se odpad vůbec netřídí a v lepším případě skončí v popelnicích. Tito spoluobčané nám kazí poměr
mezi vytříděným a nevytříděným odpadem. Občas se v našem okolí objeví i
náznaky černých skládek, které jsou však v prvopočátku odstraňovány.
Místní komunikace
Do této oblasti bylo v minulém roce investováno nejvíce financí. Již na podzim roku 2009 se opravou cesty okolo Velosu započalo s akcí „Revitalizace
centra městyse Nový Hrádek“. Hlavní část této akce pokračovala v jarních měsících roku 2010. Firma pana Špeldy předláždila a bezbariérově upravila chodníky kolem náměstí a následně provedla dlouho očekávanou rekonstrukci středu
našeho náměstí. Akce „Revitalizace centra městyse Nový Hrádek“ byla z velké
části financována z „evropských peněz“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Podle podepsané smlouvy měly být práce
ukončeny do konce července, ale ústní příslib, že do pouti bude vše hotovo, byl
i přes určité problémy, způsobené nepříznivým počasím, nakonec dodržen. Ale
vezměme to tak, jak to postupně probíhalo. Nejdříve chodníky, potom odfrézování vrstvy obalovačky ze středu náměstí, provedení stabilizace zemin podloží
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firmou ZBA Geo Tech. Dále již následovala závěrečná úprava povrchu náměstí: vyasfaltování průjezdového pruhu, vydláždění zbývajících částí středu náměstí. V rámci akce proběhlo kompletní zrestaurování historické kašny a výměna sloupu veřejného osvětlení.
Po dokončení Náměstí firma pana Špeldy provedla úpravu komunikace
v ulici Pod Vodojemem. Po odebrání podloží byly osazeny obruby, navezen
štěrk a jako vrchní vrstva byl prozatím uválcován recyklát, který se odfrézoval
na Náměstí. Na této komunikaci se také rozšířilo dle projektu veřejné osvětlení
a byly vybudovány silniční vpusti.
Souběžně s těmito akcemi se nám podařilo ještě udělat opravy tří cest. Jedná
se o spodní část ulice Hradní směrem k Suchánkovým, kde se odebral blátivý
povrch cesty a byl navezen štěrk. Dále na cestu směrem ke Smrčině byly položeny nepotřebné panely, které byly u kina. Další cesta byla vybudována
Na Končinách - „Na Pačkoře“ k domu pana Jaroslava Martínka, kde obecní
cesta nevedla.
V podzimních měsících se
ještě započalo s budováním
cesty na nově vznikajícím
sídlišti „Na Farách“. Tady je
asi z jedné třetiny hotový
podklad pod komunikaci,
která se má v první etapě
vybudovat. Vytěžený materiál
se používá na opravy cest
v okolí Nového Hrádku.

Obchod a služby
V obchodě a službách nedošlo k žádným podstatným změnám. V této oblasti
si podnikatelé, kteří zde působí, udržují stále vysoký standart.
Se závěrem roku došlo ke dvěma změnám ve zdravotnictví. Lékárnu
v Novém Městě nad Metují, pod kterou patří i naše výdejna, převzal nový majitel. Po prvotních problémech v personálním obsazení se snad vše v dohledné
době vyřeší a výdejna léků bude opět fungovat ke spokojenosti občanů. Druhá
změna se týká dětské lékařky. Za paní MUDr. Snášelovou přebírá obvod
MUDr. Neumannová, která bude mít 1x týdně ordinační hodiny v Novém
Hrádku.
Sbor dobrovolných hasičů
Spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů je v naší obci stále na velmi
dobré úrovni. Mimo svých základních úkolů hasiči pomáhají při pročišťování
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silničních vpustí, úklidu a vyřezání náletové zeleně ale i při jiných záležitostech. Za přispění městyse byly provedeny opravy v požární zbrojnici, včetně
výměny oken. Družstva mužů, žen i mládeže se úspěšně účastní hasičských
soutěží. Tradicí se stává soutěž „O pohár starosty“. Oslavy 130 let založení
sboru, které proběhly v loňském roce, se staly opravdu důstojnou a krásnou
oslavou Nového Hrádku.
Naši hasiči byli vybráni mezi jedenáct účastníků do projektu spolupráce
hasičských jednotek v česko – polském příhraničí. Naskytla se tím jedinečná
příležitost jak vyměnit 30 let starou a již technicky zastaralou stříkačku Škodu 706. V rámci programu vyhlášeného pod záštitou EU je možné pořídit novou automobilovou stříkačku při finanční spoluúčasti cca 1,5 mil. Kč. Vzhledem k současným finančním možnostem Městyse Nový Hrádek a místní jednotky sboru dobrovolných hasičů však i tato částka je obrovskou finanční zátěží. Z tohoto důvodu byly osloveny podnikatelské subjekty, ale i široká veřejnost
s prosbou o poskytnutí finančního daru.
Tělovýchova a sport
Největší podíl na zajištění sportovního vyžití má Tělocvičná jednota Sokol,
která sdružuje oddíly sjezdového lyžování, malé a sálové kopané, volejbalu,
aerobiku a všeobecné tělovýchovy. Stará se o údržbu a provoz sokolovny a
lyžařského areálu, pořádá kulturní, sportovní a společenské akce.
Po vybudování umělého povrchu na hřišti u školy v roce 2009, se rozšířila
možnost sportovního vyžití v naší obci. Jsme všichni rádi, že toto hřiště slouží
nejen dětem, ale i široké veřejnosti. Sportuje se i na soukromém kurtu Na Pačkoře, kde se každoročně pořádá tenisový turnaj. Stolní tenis se hraje i
v restauraci Na Kovárně. Všem, kteří se o cvičení ostatních a hlavně dětí starají,
patří upřímné poděkování.
Školství
Městys Nový Hrádek je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací – Základní školy a Mateřské školy. Základní škola poskytuje úplné základní vzdělání, má devět samostatných ročníků a dvě oddělení školní družiny. K 30. 6. 2010
školu navštěvovalo 137 žáků nejen z Nového Hrádku, ale i z okolních obcí.
Působilo zde 12 vyučujících, 2 vychovatelky školní družiny, 1 pedagogická
asistentka a 4 provozní zaměstnanci.
Mateřská škola je dvoutřídní se všeobecným výchovně vzdělávacím zaměřením pro věkovou kategorii 3 až 6 let, její součástí je školní jídelna, ve které se
vaří obědy i pro žáky a učitele ze základní školy. V mateřské škole bylo zapsáno 40 dětí. Chod této příspěvkové organizace zajišťují 3 učitelky,
1 pedagogická asistentka, 1 účetní a 1 školnice. Personální obsazení školní jídelny tvoří vedoucí jídelny, 2 kuchařky a provozní pracovnice.
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Do školství bylo v uplynulých letech mimo běžných nákladů na provoz investováno přibližně 20 milionů korun. S pomocí různých dotací se opravila
mateřská školka, školní jídelna i škola, v tomto trendu bychom měli pokračovat
i do budoucna. V rámci zvýšení úspor na vytápění by bylo vhodné vyměnit
okna a zateplit fasádu na přístavbě ZŠ. Nutností bude i vyřešení bezbariérového
přístupu do školy, příslušná žádost o finanční podporu byla opětovně podána.
Kapacita základní školy je dostačující, mateřská škola se potýká s nedostatkem
prostoru určeného pro spaní dětí.
Kultura
Pro volnočasové vyžití obyvatel slouží především sokolovna, kino, knihovna, základní a mateřská škola. Obyvatelé všech věkových kategorií mají možnost trávit svůj volný čas zapojením se do činnosti v některém z místních spolků, které v Novém Hrádku působí. Městys pravidelně ve spolupráci s těmito
spolky pořádá různé výstavy, přednášky, divadelní a jiná kulturní představení.
Obecní knihovna ve spolupráci s Městskou knihovnou v Náchodě udržuje knihovní fond na dobré úrovni. Je zde i přístup k internetu. Je téměř raritou, že
v našem městysu se doposud promítají filmy, vzhledem k nízké návštěvnosti
zejména v zimních měsících, bylo nutné tento provoz omezit. V loňském roce
došlo i k výměně ve vedení kina, kdy pana Milana Cháru vystřídala paní Jana
Ptáčková.
V Novém Hrádku se každoročně koná řada kulturních a společenských akcí.
Mezi nejvýznamnější patří tradiční plesy a zábavy místních spolků, dětský
maškarní rej, vítání jara o Velikonocích dětským divadelním představením,
koledováním a slavnostní mší, pálení čarodějnic na vrchu Šibeník, slavnost
Božího těla, kladení věnců, oslavy svátku matek, turistický pochod Hrádouská
vařečka, oslavy Dne dětí, školní představení k zakončení školního roku, Trhy
uměleckých řemesel o pouti, mikulášská nadílka, vánoční besídka dětí a divadelní představení v kostele, tradiční Rybova Česká mše vánoční v podání chrámového sboru. Jednou z vydařených akcí bylo i vánoční vystoupení v místním
kině. Před zcela zaplněným sálem v podání našich občanů a občánků zazněly
básničky, vánoční písničky, pohádky a divadelní představení "Daleká cesta
do Betléma". Tento krásný předvánoční zážitek pro nás společně připravili děti
z MŠ, ZŠ a Farnosti Nový Hrádek a členové místního Chrámového sboru.
Městys čtvrtletně vydává zpravodaj „Frymburské ozvěny“ a provozuje vlastní
internetové stránky.
Organizátorům a všem, kteří se podílejí na kulturním dění v obci, patří
upřímné poděkování.
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Technická infrastruktura
Městys je přiměřeně technicky vybaven. Elektrická energie je dostupná
všem obyvatelům v hodnotách 230/400 V. Sekundární rozvody nízkého napětí
jsou většinou venkovního provedení, postupně probíhá kabelizace na podzemní
vedení. Obec není plynofikována a v dohledné době se s plynofikací neuvažuje.
Většina objektů v centrální obci je napojena na veřejný vodovod, do kterého je
dodávána pitná voda z oblasti Polické křídové pánve. Ostatní místní části Doly,
Dlouhé, Rzy a Krahulčí jsou zásobovány pitnou vodou z vlastních zdrojů.
Nový Hrádek má vybudovaný a v podstatě ucelený systém odvádění odpadních vod, který však doposud není vybaven žádným čistícím zařízením.
Správcem vodovodní a kanalizační sítě jsou Vodovody a kanalizace Náchod
a.s. V průběhu minulých let byla kabelizována a digitalizována místní telefonní
síť. Připojení k internetu v obci, které nabízejí soukromé firmy, je možné jak
drátové, tak i bezdrátové. Veřejné osvětlení městyse je v některých částech
zastaralé a postupně je rekonstruováno. V loňském roce došlo k rozšíření o
jeden světelný bod v ulici Pod Vodojemem a v rámci oprav náměstí byl vyměněn značně zrezivělý sloup u pomníků padlých, opraveny byly i čtyři světla u
hasičské zbrojnice.
Věci bytové
Městys pronajímá celkem 44 bytů v 8 domech. Z toho 22 bytů bylo postaveno v letech 1996 – 2002. Vzhledem k tomu, že zbývající byty jsou starší, postupně dochází k jejich rekonstrukci. V loňském roce byla v bytě Vaňkových
v čp. 300 provedena výměna oken. U bytové jednotky u školy se vybudoval
nový přístupový chodník. V obecním domě čp. 59 byl zrekonstruován byt Bekových.
Pohřebnictví
V rámci této oblasti městys zajišťuje majetkovou správu a vedení evidence
na místním hřbitově. Mimo kontroly a organizace provozu pohřebiště je zajišťována jeho údržba a oprava. Sem spadá především úklid a sečení celého hřbitova. V loňském roce došlo k prořezání všech jasanů. Tyto práce jsou zajišťovány především pomocí pracovníků, které máme z Úřadu práce, čímž dochází
k nezanedbatelné finanční úspoře.
Veřejná zeleň
V oblasti péče o zeleň provádíme nejen údržbu a sekání trávníků, ale i odborné zahradnické práce, výsadbu zeleně a zakládání travnatých ploch. Díky
pomoci spoluobčanů a za využití pracovníků z Úřadu práce se loni v této oblasti
podařilo udělat dost práce, přičemž náklady nebyly zase tak vysoké. Změnilo se
okolí cesty ke škole, kde mimo parkových úprav vznikl i koutek s herními prv-
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ky pro naše nejmenší. Také okolí kina se proměnilo téměř k nepoznání. I do
budoucna chceme v tomto trendu pokračovat a všichni víme, že přes určité
úspěchy máme i v této oblasti stále rezervy.
Zadluženost městyse
K 31. 12. 2010 zadluženost obce v přepočtu na jednoho obyvatele činila
6235,- Kč. Přičemž struktura dluhové služby je následující:
Úvěrové smlouvy uzavřené s Komerční bankou a.s.
Smlouvu o hypotečním úvěru ze dne 29. 12. 2000 na úvěr ve výši 4 800
000,-- Kč na výstavbu 18 bytových jednotek na Roubalově kopci. Ke dni 31.
12. 2010 je nesplacená částka tohoto úvěru ve výši 3 426 514,30 Kč.
Smlouvu o revolvingovém úvěru ze dne 4. 9. 2009 na částku 3 500 000,-Kč na předfinancování akce „Revitalizace centra Městyse Nový Hrádek“, která
byla spolufinancována z fondu EU. Ke dni 31. 12. 2010 je zůstatek nesplaceného úvěru v částce 590 555,72 Kč.
Smlouva o úvěru ze dne 4. 9. 2009 na částku 2 000 000,-- Kč byla sepsána
na municipální úvěr se splatností do 20. 11. 2015 a finanční prostředky budou
využity na výdaje spojené s výstavbou infrastruktury v lokalitě „Na Farách“.
K 31. 12. 2010 byla vyčerpána částka ve výši 403 572,-- Kč.
Mimo to vůči Fondu rozvoje bydlení má městys závazek ve výši 349 398,04
Kč, tyto prostředky byly použity na rekonstrukci obecních bytů.
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro občany Nového Hrádku tvoří
158 694,91 Kč.
Hospodaření Městyse Nový Hrádek s prostředky, které má k dispozici se jeví jako odpovědné. Majetek městyse svou velikostí a strukturou odpovídá potřebám nejenom občanů Nového Hrádku, ale i okolních obcí. Největší část příjmů městyse tvoří dotace a příjmy daňové, které jsou v poslední době negativně
ovlivňovány vývojem české ekonomiky. Z tohoto pohledu se jeví využívání
dotací z veřejných prostředků, především pak ze strukturálních fondů Evropské
unie, jako cesta správným směrem. Bez pokračování v tomto trendu nebude
městys v budoucnu schopen z vlastních finančních prostředků zajistit další nejnutnější investice, opravy a údržbu svého majetku. Na druhou stranu z tohoto
důvodu může docházet k vyšší zadluženosti městyse. Stejně jako doposud je
nutné další investice směrovat do oblastí, které slouží většině občanů.
Bc. Zdeněk Drašnar
starosta
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Krátce...
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11. prosince 2010 byly o víkendu u lyžařského vleku uvedeny do provozu digitální
turnikety.
19. prosince se kino rozeznělo hudbou a zpěvem. Uskutečnilo se v pořadí druhé
společné Vánoční vystoupení dětí a dospělých. Pěkně zazpíval sbor základní a
mateřské školy a chrámový sbor. Potěšilo také divadélko Daleká cesta do Betlému.
21. prosince obdržel v náchodském Beránku Jeroným Holý za 50 let dobrovolnické práce v lyžařském oddíle „cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné
věci“, nazvanou Křesadlo 2010. Cenu poskytlo Ministersvo školství, mládeže a
tělovýchovy, tentokrát před nastávajícím Evropským rokem dobrovolnictví
2011.
23. prosince odpoledne mezi 15. a 16. hodinou přijeli čtyři mladí trubači z kapely
Bysteranka oznámit příchod Vánoc hraním koled na náměstí.
24. prosince na Štědrý den přednesl chrámový sbor v místním kostele pod vedením
ing. Jiřího Hlaváčka Půlnoční mši koledovou od Karla Hradila.

Anička Sobotková
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Chrámový sbor

•

25. prosince uspořádala TJ Sokol Vánoční zábavu. Hrála hudba IMRWERE. Na
zábavu přišlo tradičně hodně mladých lidí z Hrádku a okolí.
28. prosince se v pohostinství Na Kovárně konala Valná hromada sboru
dobrovolných hasičů.

•
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Od 27. do 31. prosince pobyla Anička Sobotková v astronautickém středisku v Belgii. Probojovala se tam v soutěži mladých zájemců o astronautiku nazvané Expedice Mars.
Poslední měsíce roku 2010 byly v celé republice
poznamenány akcí nemocničních lékařů, vedených odbory a lékařskou komorou, nazvanou
Děkujeme, odcházíme. Výpověď dalo 3800 lékařů. Po dlouhém vyjednávání o platech
s ministrem zdravotnictví Leošem Hegrem bylo
dohodnuto zvýšení platů o 5 – 8 tisíc korun měsíčně (žádali trojnásobek průměrného platu). 17.
února 2011 podepsali vůdci akce a ministr memorandum. Dlouhodobá krize byla zažehnána a
lékaři začali výpovědi stahovat.

4. ledna 2011 proběhlo částečné zatmění slunce (z 80 %). Při jasném počasí bylo
velmi dobře viditelné i z našeho městyse.
8. ledna obcházely domácnosti skupinky při Tříkrálové sbírce 2011. Chodili dům
od domu s koledou a pokladničkou, do které mohli občané přispět třeba jen malou
finanční částkou ve prospěch dobré věci.
8. ledna uspořádala TJ Sokol Sokolský ples s hudbou Strejci z Dobrušky. Dobře se
pobavilo asi 140 účastníků. Nechyběla tombola a pěkné bylo předtančení děvčat
z LŠU Nové Město n. Met.
8. ledna zemřel ve věku 73 let bývalý disident, novinář a polistopadový ministr
zahraničí Jiří Dienstbier
9. ledna po plese se konal Dětský karneval. Pobavit se přišlo 82 maskovaných dětí
a více než 100 dospělých. Tombolu a soutěže pro děti organizovala Jana Šinkorová.
14. ledna postihly jižní a severní Čechy záplavy.
21. ledna se konal v sokolovně Myslivecký ples, který přilákal mnoho zájemců
také na výbornou mysliveckou kuchyni.
4. února v restauraci nad samoobsluhou p. Švorce byl za
značného zájmu veřejnosti otevřen BAR SKLENÍK.
5. února se uskutečnil 15. ročník Přejezdu Orlických
hor na běžkách. 43 lyžařů zdolalo vzdálenost 22 km
z Haničky na Šerlich (polovina jela opačným směrem).
12. února uspořádali hasiči svůj Hasičský bál. Hrála jim
hudba Hektor.
19. února se konal 11. ples rodičů a přátel škol. Ráz
plesu byl nazván „labutí jezero“. K tanci a poslechu hrála hudba Poslední pokus.
20. února se zúčastnilo 12 zájemců zájezdu do Vysokého nad Jizerou na divadelní představení Mamzelle

Nitouche, které nacvičil divadelní soubor Krakonoš tamní TJ Sokol. Zájezd organizovala pro své členy sokolská župa.
• 23. února se konala v kině za minimálního zájmu veřejnosti schůze Zastupitelstva
městyse Nový Hrádek. Nový starosta Bc. Zdeněk Drašnar přednesl podrobnou
zprávu o činnosti v uplynulém roce 2010. Přečetl také zprávu společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje o záměru ukončení výstavby větrné elektrárny v katastru
městyse.
• 26. února zemřel ve věku 84 let Arnošt Lustig, spisovatel, který v mládí přežil
holokaust.
• 28. února se dožila 100 let legenda českého filmu, režisér Otakar Vávra.
• 1. března došlo ke změně provozovatele místní výdejny léků. Provoz přebírá Česká lékárna, a.s. pod názvem Lékárna Dr. MAX se sídlem v Brně.
• Od měsíce března došlo ke změně v obsazení místa dětské lékařky. MUDr. Snášelovou vystřídala MUDr. Pavlína Neumannová.
• „Arabskou bouří“ byla nazvána snaha arabských zemí o změnu dosavadních
režimů. Bouře se rozšířila z Tunisu do Egypta a Libye. Nejkrvavější jsou boje
v Libyi.
• 28. února se konala Na Kovárně členská schůze TJ Sokol. Snaha o generální
opravu sokolovny i za ztížených podmínek v získávání peněz stále probíhá. Uvažuje se i o dalším využití Panské stráně.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Jan Werich: Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.

Anna Marková

A jak jsme třídili odpad v roce 2010?
To je i pro nás tajemství. V předchozích letech měla firma EKO-KOM, a.s. na
svých stránkách průběžné výsledky za jednotlivá čtvrtletí, bohužel za rok 2010
tyto výsledky nejsou k dispozici. Z našeho pohledu se všichni snaží, musíme
Vás pochválit, ale jak soutěž Čisté město, čistý kraj dopadne, to bude tajemství
do úplného konce. Budeme doufat, že se nám, jako v letech předcházejících,
podaří obhájit některé z předních míst. Do intenzivního třídění odpadů se zapojuje stále více obcí a měst, proto je konkurence stále vyšší. Necháme se překvapit a v příštím čísle Frymburských ozvěn Vás budeme již moci informovat o
tom, na kterém místě v krajské soutěži se náš městys umístil.
Městys Nový Hrádek
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Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii
se budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na
jednoho obyvatele, což je při tomto způsobu sčítání částka v Evropské Unii obvyklá).

Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím,
jak se vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání:
• Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související
legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz na registrované partnerství.
• Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje
vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích
tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru
ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá
pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení
k internetu.
• Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a
odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob
předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.
• Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty.
• Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové
listy prostřednictvím datových schránek.
• V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici bezplatné telefonní
centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.
• Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tzv. Minisčítání, ve
kterém si mohli žáci a studenti zábavnou formou vyzkoušet práci se
statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné a zajímavé.

Generálka na Sčítání lidu
V České republice se letos od 6. dubna do 7. května uskutečnilo zkušební sčítání
lidu. Celkem 6,4 % obyvatel využilo možnost odeslat formuláře elektronicky přes
internet, ostatní zvolili klasickou cestu a vraceli formuláře komisařům nebo je
posílali poštou.
Pro zkušební sčítání vybrali statistici 0,5 % obyvatel České republiky, aby prověřili
všechny potřebné procesy před ostrým sčítáním v příštím roce, otestovali srozumitel-
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nost a přehlednost formulářů a vyzkoušeli nové techniky skenování dat. „Sčítání lidu se
na našem území provádí pravidelně od roku 1869. Letos se poprvé v historii testovalo
i elektronické vyplňování sčítacích on-line formulářů na internetu, které bude při sčítání příští rok úplnou novinkou,“ upozorňuje místopředseda Českého statistického úřadu
Stanislav Drápal. „Samotné informace z dotazníků nebyly při zkušebním sčítání tím
nejdůležitějším, zaměřili jsme se hlavně na srozumitelnost otázek a formulářů. Výstupem byla zpráva, jaké procesy je potřeba pro ostré sčítání zlepšit a kde jsou slabá
místa nových systémů.“

Historie sčítání lidu
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem území se soupisy
obyvatel tvořily už ve středověku, kdy sloužily panovníkům k vojenským a daňovým
účelům. Zpočátku zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec nejstarší dochovaný soupis na českém území je považován soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058,
který je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II. Za významný mezník pak lze
označit rok 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání
lidu. Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo
sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo současně a jednotně na celém území
soustátí.
Rozsah informací i kvalita dat se začala významně zvyšovat od roku 1869, kdy se
uskutečnilo první moderní sčítání lidu na našem území. Jediné sčítání, které se
v novodobé historii Československa nekonalo, bylo v roce 1940 kvůli 2. světové válce.
Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Vážení členové MS ČČK, dárci krve a příz
příznivci,
obrátil se na nás Oblastní spolek v Náchodě o zvýšení členských příspěvků
ČČK od letošního roku. Přípis přikládáme. Jde o podstatné zvýšení, proto se
výbor rozhodl o svolání členské schůze, na kterou přislíbila přijít paní Lenka
Zelená. Do konce měsíce března vás navštíví členky výboru s pozvánkou. Komu vám není lhostejná MS ČČK, přijďte na schůzi, abychom se společně dohodli jak dál.

Vážená paní předsedkyně, Vážený pane předsedo,
Blíží se Valné shromáždění Oblastního spolku ČČK v Náchodě, předběžný termín
byl stanoven na 9. března 2011 od 14 hodin. Pozvánka bude ještě zaslána. Při této
příležitosti bychom rádi některé členy ČČK ocenili a poděkovali jim. Pokud máte
zájem ocenit někoho z Vaší místní skupiny zašlete návrh nejpozději do
15.2.2011.
Národní společnost Českého červeného kříže je součástí mezinárodního hnutí,
které dosáhne s pomocí do nejrůznějších států světa. Samozřejmě i toto hnutí je
zasaženo celosvětovou finanční krizí, přicházejí nová úsporná opatření a hledají
efektivnější postupy. Český červený kříž již dávno není plně státem dotován, dotace nestačí ani na minimální program, bez pomoci sponzorů ani na důstojné ocenění mnohonásobných dárců krve a podobné aktivity. S finančními problémy se potýká většina místních skupin a oblastních spolků.
V závěru roku 2010 jednala Česká komora ČČK o zvýšení členských příspěvků.
V minulých letech byla patrná snaha o udržení stále stejné minimální výše příspěvků, přestože již před 2 lety Mládež ČČK zvýšila členské příspěvky na 200,- Kč
ročně. I v Mládeži ČČK vyvolalo tehdy zvýšení velké vášně a očekával se pokles
členské základny. Děti a mladí lidé ale nakonec změnu přijali a počet členů se
v následujícím roce paradoxně dokonce mírně zvýšil. Nyní, po více jak 20 letech,
schválila Česká komora ČČK zvýšení členského příspěvku pro členy na rok 2011,
tak aby se srovnal s výší členských příspěvků Mládeže ČČK, tedy 200,- Kč na člena, pro seniory od 65 let byl pak stanoven příspěvek poloviční, tedy 100,-Kč.
Zároveň byly zrušeny mimořádné známky. Rozdělení příspěvku se nezměnilo, to
znamená, že z každého vybraného příspěvku tak Místní skupina získá 50%, 40%
Oblastní spolek a 10% bude odvedeno národní společnosti. Podpoří se tím tedy
především finanční možnosti Místních skupin, tyto prostředky může MS použít dle
vlastního uvážení na vlastní aktivity. Takto získané finanční prostředky budou
moci být použity oblastním spolkem v případě okamžité pomoci při povodních a
jiných mimořádných událostech.
Prosím Vás, abyste i přes pochopitelné problémy, které zvýšení členského příspěvku přinese, tento nutný krok podpořili. Když to nebude lehké, k našemu společnému úkolu musí patřit vysvětlování a hájení této změny, byť si jí třeba sami
osobně nejste jisti. Prosím Vás ale, abyste své případné pochybnosti v sobě utlumili a snažili se členům celou věc vysvětlit jako nezbytný fakt. Nákup známek musí
odpovídat počtu členů MS, je nutno dodržet i věkovou hranici u polovičního příspěvku.
Případné dotazy zodpovím, informace podám, navštívím Vaši členskou schůzi
(když bude třeba) a především Vám děkuji za vše dobré, co pro své okolí děláte, za
obětavost a snahu pomoci.
Zdravím Vás

Výbor MSČČK
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Lenka Zelená, OS ČČK Náchod
Pražská 1759, 547 01 Náchod
Tel.: 494 423 200, 606 576 058, e-mail: nachod@cervenykriz.eu

MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK - Hospodaření v roce 2010
Daň z příjmu ze závislé činnosti
1 218 577,78 Kč
Daň z příjmu fyzických osob
274 133,30 Kč
Daň z příjmu právnických osob -městys
142 400,00 Kč
Daň z příjmu fyz.osob z kap. výnosů
99 017,65 Kč
Daň z příjmu právnických osob
1 206 966,03 Kč
Daň z přidané hodnoty
2 602 533,23 Kč
Poplatky za znečišťování ovzduší
5 400,00 Kč
Odnění lesní a zemědělské půdy-podíl
1 481,00 Kč
Správní poplatky
33 290,00 Kč
Odvod z výtěžku provozování VHP
28 666,00 Kč
Poplatky ze psů
13 616,00 Kč
Poplatek z rekreačního pobytu
40 680,00 Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství
900,00 Kč
Poplatek z ubytovací kapacity
11 558,00 Kč
Poplatek za provozovaný VHP
20 000,00 Kč
Daň z nemovitosti
501 366,03 Kč

Finanční vypořádání minulých let
Příjmy z úroků a dividend
Splátky půjčených prostředků od obyv.

Celkem daňové příjmy
Dotace od PGRLF na MK u Kina
Příspěvek od občanů na územní plán
Prodej pozemků
Prodej požární zbrojnice na Dlouhém
Dar na nákup cisterny pro SDH

119 748,00 Kč
77 000,00 Kč
25 850,00 Kč
51 300,00 Kč
35 250,00 Kč

Celkem kapitálové příjmy
Lesní hosp., prodej dřeva vč. DPH
Pronájem obchodu včetně DPH
Místní komunikace-prodej dlažeb. kostek
Odvádění a čištění odpadních vod
MŠ-odvod z odpisů, MŠ, ZŠ nájemné
Tělovýchova-pronájem LV
Kino, vstupné
Kultura vč. prodeje FO, dotace na 650 let
Zdravotnictví, pronájem
FRB - příjem úroků od obyvatel
Bytové hospodářství, nájemné, služby, úroky
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby, územní rozvoj, nájemné
Komunální odpad, prodej popelnic, služby
Třídění KO-EKOKOM, Asekol, železo, papír
Přijaté dary a prodej dřeva z veř.zeleně

91 785,60 Kč
26 400,00 Kč
350 424,00 Kč
44 753,00 Kč
58 015,80 Kč
1 000,00 Kč
79 986,00 Kč
21 961,00 Kč
4 500,00 Kč
3 042,93 Kč
924 980,91 Kč
14 646,00 Kč
17 325,00 Kč
6 498,00 Kč
185 526,00 Kč
200 322,50 Kč
4 300,00 Kč

12 683,50 Kč
2 706,75 Kč
69 163,23 Kč

Celkem nedaňové příjmy

2 120 020,22 Kč

Převody z rozp. účtů do SF, HÚ

2 265 089,94 Kč

Dotace ze SR na školství, správu

464 360,00 Kč

Dotace od KHK na volby do PS PČR a ZM

36 550,00 Kč

Dotace od MMR -Vesnice roku 2009

600 000,00 Kč

Dotace od regionální rady na náměstí

4 120 577,55 Kč

Dotace na sčítání 2011

6 786,00 Kč

Dotace pro ZŠ od KHK

31 000,00 Kč

Dotace o KHK na POV-MK Pod Vodojemem 400 000,00 Kč
Dotace na plochy U Kina od SZIF

6 200 585,02 Kč

309 148,00 Kč

630 252,00 Kč

Dotace od obcí na školství

116 800,00 Kč

Dotace na hospodaření v lesích od KHK

0,00 Kč

Dotace od Úřadu práce Náchod

529 204,00 Kč

Čerpání půjčky z FRB městysem na byty

181 935,00 Kč

Dotace pro SDH od KHK

14 490,00 Kč

Dar KHK za 1. místo Čistá obec 2009

120 000,00 Kč

Celkem dotace

9 517 044,49 Kč

Konsolidace příjmů

2 447 024,94 Kč

Úhrn příjmů
Výdaje:
Lesní hospodářství
Obchod a cestovní ruch
MK, chodníky-náměstí vč. zimní údržby MK
Lyžařský vlek - odvody za odnětí půdy
ČOV k 18. b. j.
Základní škola, příspěvek na provoz PO
ZŠ včetně vestavby učeben -udržitelnost
MŠ a ŠJ,přísp.na provoz
Kino včetně víceúčelového využití
Knihovna
Frymburské ozvěny
Kultura vč památek a kašny
Zdravotnictví
Komise pro obřady a slavnosti
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15 699 772,79 Kč
z toho investice
84 152,70 Kč
2 000,00 Kč
6 889 260,98 Kč
910,00 Kč
43 743,21 Kč
1 494 060,00 Kč
54 399,00 Kč
801 300,00 Kč
225 805,17 Kč
67 771,18 Kč
16 711,00 Kč
303 032,00 Kč
23 206,37 Kč
32 186,10 Kč

6 294 306,00 Kč

263 886,00 Kč

Víceúčelové sport. hřiště u ZŠ
Využití volné času-pozemek pod ZŠ
Příspěvek-HOSPIC, NONA
Půjčky z FRB občanům
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výlep plakátů, pozemky, Zástavba RD
Odpadové hospodářství -odvoz KO
Třídění KO, sběr nebezpečného odpadu
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Příspěvek ČEZ na zasíťování RD
Hasiči
Zastupitelstvo obce
Správa vč. řízení projektů, SW, vybavení
Volby do PSPČR a ZM a sčítání 2011
Daň z příjmu za obec a DPH
Pojištění majetku obce
Finanční operace, peněžní ústavy
Převody vlastním fondům obce FRB,SF
Změna č. 3 územního plánu obce
Dotace DSO Orlické hory, Novoměstsko
Celkem výdaje
Konsolidace výdajů
Celkem výdaje po konsolidaci
Rozdíl příjmů a výdajů

9 048,00 Kč
72 153,00 Kč
10 000,00 Kč
110 000,00 Kč
772 146,33 Kč
4 226,00 Kč
157 270,22 Kč
14 541,17 Kč
214 076,19 Kč
198 051,00 Kč
155 714,00 Kč
880 754,49 Kč
94 500,00 Kč
198 625,37 Kč
727 080,00 Kč

Pár slov…
Stále jen chválíme spoluobčany za třídění odpadů, ale dnes musíme i trochu
pokárat. Jedná se konkrétně o sběr starého papíru. Svozovou firmou nám bylo
vytknuto, že při dalším dotřídění odvezeného papíru z naší obce shledávají, že
některé krabice neobsahují jen starý papír, ale i věci, které patří do směsného
komunálního odpadu. Jde především o použité hygienické potřeby, posmrkané
papírové kapesníky, občas hadry a někdy dokonce i staré boty. Takový nezodpovědný přístup několika málo jedinců kazí snahu a práci všech ostatních. Proto se na Vás obracíme s prosbou o důslednost při třídění papíru.
Co do sběru nepatří? Mokrý, mastný a jinak znečištěný papír. Nepatří sem
krabice od nápojů, použité pleny, obvazy, hygienické potřeby, voskovaný papír,
kopíráky, dehtový papír. Prosíme všechny, kteří papír sbírají, aby jej svazovali
provázkem do balíčků, aby bylo jasně vidět, že se jedná opravdu jen o papír.
Neschovávejte sběr do krabic. Svozová firma by od nás příště již takto znehodnocený starý papír neodebrala.
Děkujeme za pochopení.
Městys Nový Hrádek

121 935,00 Kč

180 698,19 Kč

1 260 298,66 Kč
59 724,00 Kč
157 993,00 Kč
26 593,00 Kč
45 796,25 Kč
2 447 024,94 Kč
124 800,00 Kč
50 084,73 Kč
17 829 038,06 Kč

Po letech nastoupily nové tváře
Lednem letošního roku došlo po mnoha letech ke změně ve složení dvojic,
které navštěvují naše starší občany při jejich životních výročích. Zároveň se
s novými tvářemi setkávají naši nejmenší a jejich rodiče při vítání do života. Od
letošního roku byl v zastupitelstvu ustanoven Výbor pro společenské záležitosti, který toto bude zajišťovat.
Chtěl bych touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jste se po mnoho let starali o to, aby vždy při jubileu našich spoluobčanů byla zaslána gratulace, anebo
jste se osobní návštěvou a drobným dárkem snažili zpříjemnit oslavencům jejich slavnostní den. Zároveň musím poděkovat Vám, kteří jste se starali o to,
aby slavnostní uvítání našich nejmladších spoluobčanů, nebo výročí svatby
proběhlo vždy tak, jak je třeba. Vím, že najít ten správný termín, nebylo jednoduché.
A co k těm, kteří se nově do této činnosti zapojili? Co pamatuji, je to poprvé, kdy jsou do gratulování zapojeni i muži. Ti budou hlavně navštěvovat jubilující muže, ale v případě potřeby se jistě nebudou bránit vypomoci třeba
ve dvojici smíšené. Přál bych si, aby Vám jubilantům jejich mládí dodalo hodně
elánu do dalších let Vašeho života, aby jejich návštěva byla tou správnou injekcí na dobu do návštěvy další. Věřím, že se o to budou naši gratulanti snažit.

124 800,00 Kč
6 985 625,19 Kč

2 447 024,94 Kč
15 382 013,12 Kč

6 985 625,19 Kč

317 759,67 Kč

Třída 8
Úvěr SFRB - splátky

-186 172,08 Kč

Hypotéční úvěr - splátky

-210 114,62 Kč

Změna stavu fin.prostředků na BÚ

167 749,78 Kč

Čerpání krátkodobého úvěru -debet

271 434,92 Kč

Splátky krátkodobého úvěru-debet
Vyrovnání doplatku odměny ZM
Splátky revolving.úvěru-předfinancování

-1 113 666,39 Kč
213,00 Kč
-3 426 135,28 Kč

Čerpání dlouhodobého úvěru"Na Farách"

162 240,00 Kč

Čerpání revolving.úvěru -předfinancování

4 016 691,00 Kč

Financování třídy 8

Vladimír Říha, místostarosta

-317 759,67 Kč
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NA NOVOU HASIČSKOU CISTERNU PŘISPĚLI
I Z DALEKÉHO MEXIKA
K 28. 2. 2011 bylo občany a dalšími subjekty na novou hasičskou cisternu prozatím vybráno celkem cca. 130 000,- Kč. Zajímavostí je, že jedním
z dárců je i Mexičan pan Gerardo Lopez, rodák z dalekého Mexika City, který
na téma hasič napsal i krátké pojednání. Jeho originální text i volný překlad si
můžete přečíst:
QUE ES UN BOMBERO?
Una persona que podría ser su vecino de al lado. Una persona como tu o como
yo, con deseos, preocupaciones, sueños e ilusiones, y apesar de todo ello, que
sobresale y esta mas arriba que la mayoría de nosotros. Eso es un bombero.
Una persona que disfruta la vida porque sabe que en cualquier momento puede
ocurrir una desgracia. Eso es un bombero. Una persona que aprecia los
placeres simples de la vida, un café caliente despues de una batalla con el
fuego, el aire fresco que pasa atravez de pulmones llenos de humo, un momento
de descanso para un cuerpo obligado a ir al limite. Eso es un bombero. Una
persona que le gusta ver el resultado de su trabajo. Entran a una casa que esta
en fuego. Se van de la casa, y ya no hay fuego.

Dne 25. února 2011 náhle a nečekaně zemřel PhDr. Ladislav Hladký, CSc.
historik a archivář, který nedávno pro FO (červen 2010) exkluzivně poskytl
pojednání o náměstí s názvem „Náměstí v Novém Hrádku“. V současné době
připravoval pro knihu k výročí 650 let první zprávy o Novém Hrádku, historickou stať a další práce.

4.1.2011, 9:28 hod.
Kopeckého ulice

Měla jsem letos štěstí, že se mi povedlo nasnímat zatmění slunce. Bylo to skutečně
vidět jen asi 20 minut. Je to bývalá chalupa Bekova v ulici A. Kopeckého, dnes sem
jezdí rodina Horských z H. Králové.
L. Ježková.

KDO JE HASIČ?
Hasič je jedním z nás, stejně jako my má své touhy, sny a iluze, ale má
i své obavy a starosti. Přestože je jedním z nás, je v něčem jiný – má větší vůli
pomáhat potřebným. Hasič si dovede také užívat života, protože nikdy neví, co
se může při zásahu přihodit. Proto si váží i malých potěšení jako je pití horké
kávy po bitvě s ohněm, vychutná si i okamžik relaxace, když čerstvý vzduch
prochází jeho plícemi, které jsou po zásahu plné kouře.
Hasič je osoba, za kterou jsou ihned vidět výsledky její práce – přijíždí
k domu, který je v plamenech a odjíždí, když veškeré nebezpečí je zažehnáno.
Tak to je hasič.
Městys Nový Hrádek
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Kde ty loňské sněhy jsou …
Můžeme si jen povzdechnout, jaké ty zimy tehdy byly, když nám sněhu v posledních letech je dopřáváno poskrovnu. Že počasí je celá staletí
vrtkavé, nás může přesvědčit zápis v Kosmově kronice: „Roku od narození Páně 1092 v samý týden velikonoční, dne 1. dubna, napadlo množství sněhu a uhodily takové mrazy, jako málokdy bývá uprostřed zimy.“
Ale vraťme se alespoň vzpomínkou o sedmdesát roků zpět do zimního
období let 1940 – 1941 a nahlédněme do tiskoviny vlastním nákladem
vydané jako propagační s názvem „PROPOSICE všech zimních podniků“ pořádaných lyžařským odborem Sokola v Novém Hrádku.
1. - 12. ledna 1941 - oblastní lyžařské závody III., VI. a IX. okrsku
sokolské župy Podkrkonošské Jiráskovy.
- běh na 4 km mladší dorost a ženy
- běh na 10 km muži mladší i starší
- sjezd pro dorost starší a muže na 1 km
2. - 26. ledna 1941 - závody S. K. Náchod
3. - 2. února 1941
- župní závody sokolské župy Podkrkonošské Jiráskovy ve sjezdu a slalomu. Veřejný závod ve
skoku na lyžích.
4. - 9. února 1941
- II. ročník (první část) veřejných závodů Sokola
Nový Hrádek
- běh tříčlenných hlídek dorostu na 10 km
- běh tříčlenných hlídek mužů na 16 km
- slalom pro muže a dorost na Panské stráni
5. - 16. února 1941 – závody lyžařského odboru S. K. Náchod
6. - 23. února 1941 – II. ročník (druhá část) veřejných závodů Sokola
Nový Hrádek
- běh na 10 km pro III. třídu a třídu starších
- běh na 8 km pro dorost starší
- vytrvalostní běh na 30 km pro II, I, a třídu starších
- veřejný závod ve skoku na lyžích na můstku Ládi
Měšťana
7. - 3. března 1941 - závod měšťanských škol a kraje orlického
V tomto vydání PROPOSIC jsou popsány stručné dějiny městečka,
řada reklamních odkazů místních obchodníků a podnikatelů, mezi nimi
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např. Obchodu se sportovními potřebami „Bohumil Přibyl“ náměstí – proti
kostelu a „František Drašnar“ Sokolská
ulice, vyzývající k nákupu všech sportovních potřeb, s tovární výrobou lyží,
saní, včetně oprav lyží a vázání.
A ještě si přečtěme stať o zimním
Novém Hrádku, jak poutavě a výstižně
je to popsané:

Lyžařské terény na Novém Hrádku a v okolí
Nový Hrádek byl dosud znám jako oblíbené a hojně vyhledávané letovisko. Letní hosté, kteří na Novém Hrádku strávili svoji letní dovolenou
znova a znova se na Hrádek vracejí, jsou toho nejlepším dokladem. Neboť naše nám tak drahá Česká zem má málo tak krásných míst a zákoutí
jako jsou na Hrádku a v jeho okolí. Dříve zůstával tento zajímavý kout
poměrně zapomenut. Teprve v poslední době byl Hrádek objeven jako
jedno z nejlepších středisek lyžařských v kraji podorlickém. Nadmořská
výška 565 m, dobré sněhové podmínky od polovice prosince do konce
března, dostatek rozmanitých lyžařských terénů zaručují každému lyžaři,
že si přijde na své. Máme tu mírné svahy, prudké stráně, krásné lesní
cesty a průseky, na kterých je lyžování přímo ideální. Z Hrádku můžeme
podnikat krásné túry na všechny strany, buď půldenní, nebo celodenní.
Všechny terény jsou na dosah ruky. Z náměstí 2 minuty je Panská stráň,
oblíbené eldorádo sjezdařů. Na této je živo od rána do večera. Směrem
severním 5 minut je lyžařský můstek Ládi Měšťana, letos opravený a
zvětšený na skoky padesátimetrové. Vedle velkého můstku je vybudován
malý můstek pro skokany – začátečníky. Od kostela dolů kolem Panské
stráně k Panskému mlýnu je krásná sáňkařská dráha (600 m dlouhá).
Krásné sjezdy možno podnikat všemi směry z vrchu Šibeník (672 m), jehož svahy začínají hned za městem. Ze Šibeníku je též krásný rozhled na
blízké Orlické hory, Krkonoše, dále do kraje až k Hradci Králové, ke
Kunětické hoře a Českomoravské vysočině. Mnoho lesních cest a průseků skýtá ideální lyžování tehdy, kdy prudký severák vyfouká sníh z kopců
a severních strání.
Jiří Hlaváček
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Činnost SDH v Novém Hrádku
K dnešnímu dni tvoří naše členská základna Sboru dobrovolných hasičů
85 členů.

Společenská kronika

Jako každoročně, tak i v tomto roce se sbor snažil udržovat a zvelebovat
vše, co bylo v letech minulých vybudováno. Spousta času byla věnována technice a ostatnímu zabezpečení sboru. Pomalu se snažíme opouštět místo
v Písníku a naše aktivity se snažíme směřovat a co nejvíce využívat hasičské
hřiště nad sokolovnou. Zde provádíme celoroční údržbu plochy a chystáme se
na rekonstrukci a 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. Jistě jste si povšimli nově osazených oken
naší zbrojnice a natřených vrat. Do obnovy vybavení sboru bezesporu patří
projekt, který řeší nákup nové cisterny pro náš sbor. Jak víte, byli jste navštíveni a osloveni jménem obecního úřadu o přispění finanční částkou na novou
cisternu. Všem Vám velice děkujeme. V nejbližší době by měla již parkovat
v naší zbrojnici.

leden - březen 2011
Naši nejstarší občané oslavili narozeniny:

Šritrová Milada
Bek Bohumil
Suchánková Helena
Novotný Josef
Fišerová Miloslava
Přibylová Blanka
Jirmanová Božena
Beková Zdeňka
Rázl Jaroslav
Přibyl Josef
Klamtová Vlasta

77 let
76 let
70 let
77 let
73 let
71 let
73 let
71 let
78 let
76 let
73 let

Linhartová Anna 86 let
Hažer Jan
86 let
Hánlová Marie
78 let
Přibylová Božena 86 let
Lichý Josef
80 let
Grulichová Květoslava 70 let
Kotyška Josef
73 let
Balcarová Marie
81 let
Kopecká Božena 79 let
Řeháková Anna
76 let

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

Pavel Bohadlo
Josef Bek
Tomáš Škoda
Šárka Přibylová
Šťastným rodičům blahopřejeme.

Naše kulturní a společenská činnost je založena na tradici. V únoru pořádáme hasičský bál, potom následuje Velikonoční zábava, začátkem léta pak již
tradiční pouťové opékání selete a konec roku zakončíme Mikulášskou zábavou.
Podzimní čas jsme si pak zpříjemnili pěknou akcí na hasičském hřišti, a to
PRIMÁTOR LIGOU. Počasí nebylo moc přívětivé, 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 3 družstva. Jedno družstvo mužů a
dvě žen. Soutěžící se účastní všech soutěží celého seriálu Primátor ligy. Je to
nejenom fyzicky, ale hlavně časově náročné. Středeční odpoledne (v případě
dam) a páteční (v případě mužů), tráví tréninkem na hasičském hřišti, a soboty
pak na soutěžích. Oceněním té spoustě modřin a stresu je jistě umístění, kterého dosáhli. Letos naše ženy obsadili 1. a 4. místo v tomto seriálu soutěží.
Vyhlášení a předání poháru proběhlo v Černčicích. Zúčastnily se ho téměř
všechny soutěžní týmy. Celé absolvování seriálů soutěží je velká zkouška na
nervový systém - především u žen. Ta legrace a spousta zážitků všem však za
to jistě stojí.
Poděkování našim členkám u příležitosti Dne matek, návštěva u našich členů
při jubileích a dobrá spolupráce s obecním úřadem a dalšími organizacemi, je
pro nás samozřejmostí. Připomeňme si poslední měsíc v roce, kdy vždy děláme radost našim malým nástupcům mikulášskou nadílkou.

Zemřela:
Věra Divoká
Vzpomínáme...

Jsou za námi oslavy 130 let založení sboru a s tím je spojeno mnoho práce a
příprav. Troufáme si říci, že vše proběhlo velice dobře ke spokojenosti nás
všech. Na přípravách se pracovalo už bezmála půl roku napřed. Jen ten krásný
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almanach, vydaný k této události, dal Jarmile Grimové a Milanu Holinkovi
spoustu práce. Mladé osazení sboru se věnovalo renovaci stratílka a koňky. Ty
jste si pak mohli prohlédnout při slavnostním odpoledni. Něžné pohlaví našich
řad připravilo výstavu fotografií a ocenění získaných za dobu své existence
v místní zbrojnici. Výstava byla krásná a nejedno oko při ní nezůstalo suché.
Doufáme, že i slavnostní schůze v kině, kde proběhla rekapitulace a průřez
historickou a současnou prací sboru, spolu s oceněním Vás našich členů a
posléze promítaným dokumentem, Vás oslovila a potěšila. Ač jsme měli obavy
z počasí, nakonec nám přálo, jak na samotné oslavy, tak i při focení, které proběhlo před naší zbrojnicí, několik málo dní před oslavami. Oči diváků jistě ocenily i slavnostní průvod, který začal u místní zbrojnice, pokračoval přes náměstí
a končil na hasičském hřišti. Poděkování patří p. Svatoňovi za krásný proslov,
zde na náměstí u pomníku padlých, kde byl zároveň s velkým respektem a
úctou položen věnec. Ke slavnostnímu pochodu nám hrála Dechová hudba
lidové školy umění pod vedením p. Vlčka. Na hasičském hřišti následoval průřez ukázek historií hasičské techniky, výsadek parašutistů. Děti tu měly přichystaný zábavný program, kterého si doufáme, užily. Krásný den byl zakončen
večerní zábavou, kde nám hrál p. Maisner Oldřich. Při tomto náročném a plně
nabitém programu nám pomáhaly i okolní sbory. Děkujeme i jim za pomoc i
samotnou účast, jako hostům.
Doufáme, že se Vám oslavy líbily a že se opět sejdeme při dalších jubileích
sboru v tak hojném počtu.
Za SDH Petra Přibylová

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 Šotolová, 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 21.3.2011
Příští číslo vyjde pravděpodobně v červnu 2011, uzávěrka bude 10.6.2011

Pozvánka do kina na jaře 2011
Vážení příznivci stříbrného plátna, dovolte, abych vás po zimní přestávce, kterou
jsme využili k instalaci nové zvukové techniky, pozvala k návštěvě našeho kinečka.
Na období do letních prázdnin jsme pro vás připravili opravdu lákavou nabídku.
V březnu na vás čeká nejprve příběh osamělého muže, kterému se jeho styl života stal
vězením, snímek Američan s charismatickým Goergem Clooneym. Další chuťovkou
bude poslední verze Alenky v říši divů, kterou uvedeme jako školní představení, ale
kdokoli další bude vítán také. Poslední březnové představení nabídne romantickou
komedii W. Allena Poznáš muže svých snů se vskutku hvězdným obsazením.
V dubnu uvedeme psychologické drama z dílny Hřebejk – Jarchovský Nevinnost, v
níž se kromě řady skvělých českých herců po dlouhé době setkáme též s Luďkem Munzarem. A nezapomínejme na děti, ty se mohou těšit na animovanou pohádku ze studia
Walta Disneyho Na vlásku, která úspěšně boduje v žebříčcích popularity u nás i v
zahraničí.
V květnu si užijeme hereckou exhibici Dagmar Havlové v režisérském debutu Václava
Havla Odcházení, u kterého se kritiky shodují, že daleko předčí divadelní podobu téhož příběhu. Určitě vás nezklame ani dokumentární film s hranými rekonstrukcemi děje
Nickyho rodina, který vzdává hold skromnému muži s obrovským srdcem, Siru Nicolasi Wintonovi, zachránci mnoha především židovských dětí před holocaustem.

Maketa hradu Frymburk od Jarmily Haldové
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Začátek června patří opět dětem, Gulliverovy cesty nepochybně pobaví jak je, tak
všechny dospělé, kteří si ještě neuzavřeli vrátka do světa smíchu a fantazie. A aby bylo
ode všeho trochu, dalším červnovým filmem bude western bratří Coenů Opravdová
kuráž, který patří mezi nejlépe hodnocené filmy letošního roku.
Pěkné, že? Věříme, že vás naše pozvánka osloví, a že se přijdete nechat okouzlit a pobavit. Více informací najdete na plakátech a ve vývěskách.

KINO NOVÝ HRÁDEK
PÁTEK
8.4.
18:30

NEVINNOST
Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velice rychlá – uznávaný
lékař čelí obvinění z těžkého zločinu. Psychologické drama tvůrčí dvojice Hřebejk, Jarchovský. Skvěle hrají O. Vetchý, A. Geislerová, L. Munzar, Z. Morávková, H. Čermák

Těšíme se na vaši návštěvu.
Jana Ptáčková

MILAN CHÁRA UVÁDÍ POHODOVÝ VEČER

Vstupné 60,- Kč

PLNÝ VYPRÁVĚNÍ ALE I VAŠICH OTÁZEK NAZVANÝ:

SETKÁNÍ S HERECKÝMI LEGENDAMI

DUBEN 2011

PÁTEK
27.4.
17:30

dop. přístupnost od 12 let

NA VLÁSKU
Animovaná hudební komedie plná dobrodružství a sympatických postaviček. O princezně s nevídaně dlouhými vlasy a jejím útěku z tajné věže,
v níž byla od dětství uvězněna. Ve filmu oceníte svižný děj, humor a
spoustu písniček. Film z dílny Walt Disney Pictures, výborný dabing.

MIRIAM KANTORKOVÁ
TOMÁŠ MAGNUSEK
JAROSLAVA OBERMAIEROVÁ

Vstupné 60,- Kč

přístupný bez omezení

KIN O NOVÝ HR Á DEK
Dále připravujeme v květnu: Odcházení a Nickyho rodina,
v červnu: Gulliverovy cesty a Opravdová kuráž

Ve čtvrtek dne 28.4.2011 v 18.30 HODIN

Program naleznete také na www.novy-hradek.cz/kino.php
DOPLŇKOVOU AKCÍ JE PRODEJ DVD BASTARDI A PLAKÁTŮ A KNIH
A AUTOGRAMIÁDA HOSTŮ
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK PAPÍRNICTVÍ NOVÝ HRÁDEK
NEBO NA TELEFONU 606918827.
VSTUPNÉ 99,-KČ

Předprodej vstupenek Jana Ptáčková tel. 773270759
V ceně vstupného na jednotlivá představení je připočítán příplatek 1,- Kč
dle zákona ČNR č. 241/92 Sb.

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU: RESTAURACE NA KOVÁRNĚ, ÚŘADU MĚSTYSE,
fy KADEN A VELOS.

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

TĚŠÍM SE NA VÁS !!
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