Zpráva o činnosti městyse za rok 2011
Vodní hospodářství
V průběhu roku bylo ve spolupráci s VAK Náchod řešeno odstranění několika poruch. Kromě
opravy v ulici Náchodské došlo na křižovatce ulic K Javůrku a Antonína Kopeckého k propojení
vodovodního řadu. Zlepšila se tak kvalita dodávky pitné vody v této oblasti. Při těchto opravách
muselo dojít k narušení a opětovnému zaasfaltování povrchů komunikací. Byly také opraveny
propadlé silniční vpusti v ulici Hradní a Sokolské. Studna v Sokolské ulici, která slouží jako zdroj
vody pro kašnu na náměstí, byla vyčištěna, zároveň byl opraven a zprovozněn přívod vody do
kašny.
V průběhu roku došlo k dokončení a kolaudaci části nových rozvodů vody a kanalizace v
lokalitě Na Farách. Po schválení ZM byla tato část infrastruktury prodána firmě VAK Náchod za
částku, která se rovnala vynaloženým nákladům. Zároveň byl v této oblasti napojen na vodovodní řad a kanalizaci první rodinný domek.
Odpadové hospodářství
V loňském roce jsme se v rámci soutěže "Čistá obec" umístili v Královéhradeckém kraji na
19. místě. První místo z roku 2010 jsme neobhájili z důvodu změny pravidel hodnocení. Přesto je
třídění odpadů v naší obci na vysoké úrovni, za což patří poděkování všem občanům, kteří se na
tom podílejí. Zejména zapojení dětí ZŠ má na tuto skutečnost pozitivní vliv. V naší obci třídíme
železo, sklo bílé a barevné, plasty, PET lahve, nápojové kartony a papír. Svoz nebezpečného
odpadu je pro občany zdarma. Náš městys v této oblasti dlouhodobě využívá služeb firmy Marius Pedersen.
Jsme si vědomi, že máme v této oblasti určité rezervy. Víme, že v některých domácnostech
se odpad téměř netřídí a v lepším případě skončí v popelnicích. Černé skládky, které se občas
objeví v okolí Nového Hrádku, jsou včas likvidovány.

ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ MĚSTYSE NOVÝ HRÁDEK
1 / 2012

BŘEZEN
www.novy-hradek.cz

zdarma

Místní komunikace
Po velké akci „Revitalizace centra městyse Nový Hrádek“, která proběhla v letech 2009 –
2010, byly v roce 2011 uskutečněny následující menší opravy místních komunikací:
1. V rámci budování infrastruktury v ulici Na Farách došlo ke skrývce zeminy a vytvoření základu komunikace. Z vytěženého kamenitého materiálu byla opravena část cesty k Izidoru.
2. Byla opravena část místní komunikace na Dlouhém od Jedle ke „Čtvrtečkově hospodě“. Na
lesní cestě u Černého lesa, která vede k dětskému táboru, bylo provedeno stržení vystouplého
středu.
3. V místní části Rzy u paní Klamtové se opravil obecní mostek přes Olešenku a u rekreačního
zařízení Astra byl zhotoven příkop a propustek.
4. Po velkých deštích v srpnu bylo na obecních cestách provedeno vyčištění příkopů a propustků.
5. V Náchodské ulici byla opravena část poškozených chodníků a u vjezdu do obce byl nainstalován měřič rychlosti.
6. Při vjezdu do obce ze strany od Náchoda a od Rokolského mostu byly osazeny uvítací tabule.
U příležitosti získání Zlaté stuhy v rámci soutěže Vesnice roku Královéhradeckého kraje roku
2011 krajský hejtman Bc. Lubomír Franc slíbil, že v roce 2012 bude provedena první etapa opravy silnice od Rokolského mostu ke Kadenu.
Zimní údržbu komunikací prováděli na základě smluv pan Jelen a pan Štěpán, přičemž převážnou
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část komunikací vyhrnoval pan Jelen. Údržba chodníků byla zajišťována pracovníky městyse.
Zejména v případech většího množství sněhu docházelo ze strany některých občanů k projevům
nespokojenosti vůči kvalitě vyhrnování.
Obchod a služby
V obchodě a službách došlo k rozšíření nabídky. Kromě podnikatelů, kteří zde dlouhodobě
působí, začala každý čtvrtek na náměstí zajíždět pojízdná prodejna masa a uzenin firmy ZEPO
Bohuslavice. V prostorách nad prodejnou pana Švorce byl otevřen BAR SKLENÍK.
Ve zdravotnictví došlo k následujícím změnám. Výdejnu léků převzal nový majitel – firmy Dr.
MAX, která zajišťuje provoz jednou v týdnu, přičemž časté výpadky nejsou výjimkou. Naší snahou je najít nového nájemce. V ordinaci dětské lékařky MUDr. Neumannové byla provedena
celková oprava (voda, topení, obklady, WC, vymalování). Stomatologická ordinace, do které
dojížděla MUDr. Jirmanová, je od listopadu zavřena. Snažíme se její provoz obnovit.
Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů je v naší obci stále na dobré úrovni. Mimo svých základních úkolů,
hasiči pomáhají při různých akcích, např. pročišťování silničních vpustí, úklidu a vyřezání náletové zeleně atd. Zejména jejich pomoc při zajištění vyhlášení Vesnice roku Královéhradeckého
kraje 2011 byla velmi záslužná. Družstva mužů, žen i mládeže se úspěšně účastní hasičských
soutěží. Za přispění městyse byla provedena výměna vrat a úprava vjezdu do garáže hasičské
zbrojnice. Důvodem bylo vybavení novou automobilovou stříkačkou, která byla pořízena v rámci
projektu "Spolupráce hasičských jednotek v česko-polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích". Finanční spoluúčast obce činí 1,5 milionu Kč,
přičemž splátky jsou rozloženy do pěti let. Na financování se formou darů podíleli nejen podnikatelské subjekty, ale i široká veřejnost.
Tělovýchova a sport
Tělocvičná jednota Sokol, která sdružuje oddíly sjezdového lyžování, malé a sálové kopané,
volejbalu, florbalu, aerobiku a všeobecné tělovýchovy, má největší podíl na zajištění sportovního
vyžití dětí i dospělých. Stará se o údržbu a provoz sokolovny a lyžařského areálu, pořádá kulturní, sportovní a společenské akce. V roce 2011 v rámci pochodu Hrádouská vařečka proběhl
Župní turistický sraz.
Hřiště s umělým povrchem u školy je k naší radosti hojně využíváno. Na soukromém kurtu Na
Pačkoře se každoročně pořádá tenisový turnaj. Stolní tenis se hraje i v restauraci Na Kovárně.
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. 2011 školu navštěvovalo 144 žáků nejen z Nového Hrádku,
ale i z okolních obcí.
Mateřská škola je dvoutřídní se všeobecným výchovně vzdělávacím zaměřením pro věkovou
kategorii 3 až 6 let, její součástí je školní jídelna. V mateřské škole bylo zapsáno 40 dětí.
V rámci zvýšení úspor na vytápění bylo koncem roku 2011 rozhodnuto o zpracování projektu na
výměnu oken a zateplení fasády na přístavbě ZŠ. Z důvodu nástupu hendikepovaného žáka bylo
vybudováno bezbariérové WC. Zároveň díky příspěvku z konta Bariéry byl zakoupen schodolez.
Obě školní zařízení jsou již tradičně na vysoké úrovni.
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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. Provoz kina je vzhledem k nízké návštěvnosti zejména
v zimních měsících omezen. Potěšující je skutečnost, že bylo založeno občanské sdružení Stříbro
s patinou, které se zaměřilo na promítání starých filmů. V průběhu roku 2011 byl proveden
nátěr bočních dveří u budovy kina a v prosinci bylo v sále postaveno lešení, ze kterého bude
provedena oprava stropu.
V Novém Hrádku se každoročně koná řada tradičních kulturních a společenských akcí.
Městys čtvrtletně vydává zpravodaj „Frymburské ozvěny“ a provozuje vlastní internetové stránky. V rámci zahájení oslav 650 let od první písemné zmínky o Novém Hrádku byla uskutečněna
výstava betlémů v budově ZŠ, které předcházelo slavnostní rozsvícení vánočního stromu umístěného mezi pomníky na náměstí spojené s vystoupeními dětí ze ZŠ a MŠ. Při této příležitosti byl
ve středu náměstí pod vánočním stromem postaven betlém. Organizátorům a všem, kteří se
podílejí na kulturním dění v obci, patří upřímné poděkování.
Technická infrastruktura
Městys je přiměřeně technicky vybaven. Elektrická energie je dostupná všem obyvatelům
v hodnotách 230/400 V. Obec není plynofikována a v dohledné době se o plynofikaci 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 Dlouhé, Rzy a Krahulčí jsou zásobovány
pitnou vodou z vlastních zdrojů.
Nový Hrádek má vybudovaný a v podstatě ucelený systém odvádění odpadních vod. Čistící
zařízení, jehož provoz zabezpečuje městys je pouze na jedné větvi, a to na Panské stráni. Správcem vodovodní a kanalizační sítě jsou Vodovody a kanalizace Náchod a.s. Místní telefonní síť je
kabelizována a digitalizována. Připojení k internetu v obci je zajištěno soukromými firmami.
Veřejné osvětlení městyse je v některých částech zastaralé a postupně je rekonstruováno.
V loňském roce došlo k jeho rozšíření v rámci budování infrastruktury v lokalitě Na Farách. Na
Rzech, u Andršovy hospody byla provedena výměna rozvodové skříně. Na náměstí byly nainstalovány zásuvky pro připojení osvětlení vánočního stromu a pojízdné prodejny.
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 nebyla uskutečněna žádná větší rekonstrukce, v několika případech došlo
k drobným opravám.
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 opravě výmalby a
k natření dveří ve smuteční síni.
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Veřejná prostranství a zeleň
Na náměstí, které prošlo rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2010, byla v loňském roce vyměněna
autobusová čekárna. Za využití dotace z programu LEADER 2007 – 2013 byl opraven pomník
padlých a mariánský sloup ve středu náměstí. V parku a na pozemku pod školou byly natřeny
dřevěné prvky a lavičky.
V oblasti péče o zeleň se díky pomoci spoluobčanů a za využití pracovníků z Úřadu práce pokračovalo v úpravách parkových ploch pod školou a u kina. Bylo zabezpečováno pravidelné sečení
parků, okolí cest, hřbitova a dalších veřejných prostranství.

vstupu a prohlídce zvaly některé objekty, jako například hasičská zbrojnice, či sokolovna, kde byly
připraveny výstavy dokumentující činnost a úspěchy těchto spolků. Pro nejmenší návštěvníky
slavnosti přichystala trutnovská agentura Vosa jede nespočet zábavných her a soutěží o ceny.
Otevřeno měl i nedaleký hrad Frymburk, v jehož areálu postavili lidoví řemeslníci stánky a předváděli zde svůj um. Návštěvníci tak mohli obdivovat práce kováře, výrobců hliněných nádob,
šperků, staročeských oplatek a mnohých dalších. Překvapením byla sehraná bitva v lesíku u
hradu. Hosty vozilo po městysu koňské dvojspřeží.“
V sobotu 3. září 2011 o půl osmé ráno zavítala na Nový Hrádek třináctičlenná hodnotící komise,
která posuzovala jednotlivé vítěze krajských kol soutěže Vesnice roku a rozhodovala o tom,
která obec se stane Vesnicí roku České republiky pro rok 2011. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 10. září v Luhačovicích. Nový Hrádek se mezi prvními třemi hodnocenými neumístil, ale i tak
se jedná o historický úspěch našeho městyse.
Zadluženost městyse
K 31. 12. 2011 zadluženost obce v přepočtu na jednoho obyvatele činila 6911,- 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. 2011 je nesplacená částka tohoto úvěru ve výši 3 197 712,93 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. 2011 je zůstatek nesplaceného úvěru v částce 50 555,72 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 byly využity na výdaje spojené s výstavbou
infrastruktury v lokalitě „Na Farách“. K 31. 12. 2011 byla vyčerpána částka ve výši 1 876 070,-Kč. Tento úvěr začneme splácet v roce 2012.

Soutěž Vesnice roku 2011
V loňském roce získal Nový Hrádek titul Vesnice Královéhradeckého Kraje roku 2011. Všichni
to vnímáme jako velký úspěch a ocenění naší společné snahy. Dle porotců jsme dokázali zaujmout našimi investičními projekty i péčí o obec a vytvářením podmínek pro hezký a klidný
život našich obyvatel.
Pro mnohé občany Nového Hrádku se slavnostní vyhlášení na místním náměstí stalo nezapomenutelným zážitkem. Výstižně byla tato událost popsána v Náchodském deníku, z něhož je i následující citace:
„Zlatým písmem se zapíše do kroniky obce sobota 20. srpna, jež se nesla ve znamení velké
slávy. Náměstí městyse bylo dějištěm slavnostního předávání cen krajského kola celorepublikové
soutěže Vesnice roku 2011, přičemž celkové prvenství v Královéhradeckém kraji patří právě
Novému Hrádku.
Předávání ocenění se neslo v příjemném a veselém duchu. Protkáno bylo celou řadou vystoupení místních dětí, které jak hosty, tak místní obyvatele potěšily svým hudebním projevem.
Vedení Nového Hrádku se na slavnostní den řádně připravilo. Bohatý kulturní program, který
pamatoval na děti i dospěláky, byl důkazem toho, že organizátoři neponechali nic náhodě. Ke
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Mimo to vůči Fondu rozvoje bydlení má městys závazek ve výši 203 881,08 Kč, tyto prostředky
byly použity na rekonstrukci obecních bytů.
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro občany Nového Hrádku tvoří 74 483,25 Kč.
Největší část příjmů městyse tvoří dotace a příjmy daňové, které jsou v poslední době negativně
ovlivňovány vývojem české ekonomiky. Proto je nutné využívání dotací z veřejných prostředků,
především pak ze strukturálních fondů Evropské unie.
Je potěšitelné, že v roce 2011 se nám podařilo prodat 5 stavebních parcel v lokalitě Na Farách,
takto získané finanční prostředky byly investovány v rámci dalších úprav v této lokalitě.
ZM se shoduje na tom, že další plánované investice je nutné směrovat do oblastí, které
slouží většině občanů.
Zdeněk Drašnar
starosta
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Krátce...
• 10. prosince přijel do Prahy na pozvání Václava Havla na Fórum 2000 tibetský
dalajláma. Bylo to jejich poslední setkání.
• 17. prosince ve 14 hodin přednesl
v místním kostele chrámový sbor pod vedením
ing. Jiřího Hlaváčka Českou mši vánoční J.
J. Ryby. Zpívali před oltářem a děti přitom
předváděly živý betlem. Půlnoční mši zazpíval
sbor z chrámového kůru také na Štědrý večer.
• 17. prosince zemřel ve věku 69 let severokorejský vůdce, diktátor Kim Čong – il.
Do čela země nastoupil syn zesnulého Kim Čong – un.
• V neděli 18. prosince 2011 zemřel ve spánku
na Hrádečku u Trutnova ve věku 75 let poslední
prezident Československa a bývalý prezident
České republiky Václav Havel. Na Pražském
hradě působil 13 let. V naší zemi i po celém světě
zavládl všeobecný smutek. 19. prosince byly prezidentovy ostatky vystaveny v Pražské křižovatce,
kterou založil. Na dny 21. , 22. a 23. prosince byl
vyhlášen státní smutek. Již den po prezidentově smrti poslanci navrhli zákon „Václav
Havel se zasloužil o demokracii a o stát (schválen 1.2.2012). 21. prosince se asi 10
tisíc lidí, většinou mladých, zúčastnilo pohřebního průvodu Prahou z Pražské křižovatky na Pražský hrad. Na pohřeb, který se konal v pátek 23. prosince, přijelo více než 40
delegací. Rozloučení s Václavem Havlem bylo opravdové a velmi důstojné.
• 23. prosince odpoledne v 16 hodin přijeli čtyři mladí trubači kapely Bysteranka
zahrát na náměstí koledy a vánoční písně. Přes deštivé počasí si posluchači rádi vyslechli pěkně přednesené písně a koledy si zazpívali všichni.
• 26. prosince uspořádala TJ Sokol po léta tradiční Vánoční
zábavu s hudbou BLADEX. Platících tanečníků bylo 360.
• 3. ledna zemřel ve věku 87 let v Torontu spisovatel, nakladatel a náchodský rodák Josef Škvorecký.
• 6. ledna byl pražský arcibiskup Dominik Duka (67let)
jmenován v Římě kardinálem. Oficiální pověření převzal od
papeže spolu dalšími 21 kardinály včetně přidělení kostela v
Římě 18. února 2012. Provázelo ho tisíc poutníků.
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• 8. ledna obcházely s pokladničkou obětavé skupinky dobrovolníků domácnosti při
Tříkrálové sbírce 2012. Vybrané peníze jsou každoročně použity na pomoc potřebným.
• 7. ledna uspořádala TJ Sokol Sokolský ples s hudbou Strejci z Dobrušky. Bohatá
tombola, pěkné předtančení potěšilo asi 130 účastníků.
• 20. ledna uplynulo 400 let od smrti Rudolfa II., římského císaře a krále českého,
uherského a chorvatského. Ve své době byl avantgardou mezi panovníky.
• 20. ledna zemřel ve věku 81 let legendární skokan na lyžích, který pro nás získal na
olympijských hrách první zlatou medaili ve skocích na lyžích, Jiří Raška.
• 21. ledna se konal zejména pro mysliveckou kuchyni oblíbený Myslivecký bál.
• 25. ledna došlo 300 metrů od italských břehů k havárii luxusní výletní lodi COSTA CONCORDIA s více než 4 tisíci lidí na palubě. Zachránit se nepodařilo asi 20
cestujících a následky havárie se budou odstraňovat dlouho.
• V měsíci lednu ohlásila bankrot firma Kodak mající tradici 130 let. Fotografování
na celuloidové pásky se pomalu stává minulostí.
• Z 6. na 7. únor byla v Novém Hrádku nejmrazivější noc s teplotou -18 stupňů.
Mrazivé dny a noci trvaly celý měsíc a postihly celou Evropu, i tu jižní.
• 11. února se konal velmi úspěšný Hasičský bál s hudbou TROP. Mimořádně bohatá
tombola, soutěž o nejšťastnější stůl a pěvecké vystoupení žáků atmosféru plesu velmi
oživily. Plesu se zúčastnilo více než 200 zájemců.
• 18. února uplynulo 150 let od založení tělovýchovné organizace Sokol. Největší
oslavou bude XV. všesokolský slet, který proběhne ve dnech 1. až 6. července v Praze.
• 18. února se dožil 80 let světoznámý filmový režisér, známý především díky filmu
Amadeus, Miloš Forman.
• 18. února uspořádaly místní školy 12. ples rodičů a přátel škol. Pro asi 200 tanečníků hrála hudba Poslední pokus. Ples zpestřila bohatá tombola a taneční vystoupení
žákyň místní základní školy.
• 19. února po školním plese se konal v sokolovně Dětský karneval. Rodiče připravili dětem spoustu pěkných masek. První cenu vyhrála černoška, druhý byl šmoula a třetí
kominík. Tombolu a soutěže pro děti obětavě organizovala ing. Jana Šinkorová. Na
karneval přišlo 93 dětí a 150 dospělých.
• 25. února se uskutečnil 16. ročník Přejezdu Orlických hor na běžkách. Trasu
dlouhou 22 km ze Šerlichu na Haničku nebo naopak zdolalo 41 lyžařů, kteří na start
přijeli v 10 autech.
• 27. února se Na Kovárně promítala veselohra Tomáše Magnuska Školní výlet. Diváci, kteří přišli, se příjemně pobavili a mnozí využili možnosti občerstvení.
• V týdnu od 27. února projevili studenti především v Praze největší protest od listopadu 1989. Nazvali ho týden neklidu. Vystupovali proti reformě školství, která mj.
počítala s placením školného.

8

• 29. února se konalo na úřadu městyse zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek. Zájem o jednání projevila necelá desítka občanů. Přítomní se mohli mj. dozvědět,
že oprava silnice z Rokole přes Nový Hrádek neproběhne ve dvou etapách v r. 2012 a
2013, ale v jedné etapě v r. 2013.
• 5. března proběhla Na Kovárně členská schůze TJ Sokol. Snaha o získání peněz na
generální opravu sokolovny neustává. V případě, že by se dotace nepodařilo získat,
hrozilo by uzavření budovy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Dr. Miroslav Tyrš: Peníze nejsou nic, jsou-li všechno. Peníze jsou mnoho, nejsou-li všechno.
Anna Marková

Oslavy 650 let od první písemné zmínky o Novém Hrádku
První akcí oslav 650 let od první písemné zmínky o
Novém Hrádku bylo slavnostní rozsvícení vánočního
stromu na náměstí, které se uskutečnilo 9. prosince
2011. Po projevu místostarosty městyse pana Vladimíra
Říhy, který celé oslavy zahájil, následovalo vystoupení
dětí z mateřské školky a dětí ze školy s pásmem koled a
scének spojených s příchodem Vánoc. I přes nepříznivé
počasí se této akce zúčastnilo mnoho lidí, kteří odměnili
účinkující zaslouženým potleskem.
Na slavnostní rozsvícení vánočního stromu bezprostředně navazovala výstava betlémů, která probíhala ve školní tělocvičně od 9. do 11. prosince. Organizátoři v čele s pány Hánlem a Říhou zajistili velké množství nádherných
betlémů především od místních řezbářů a to jak z dob dávno minulých, tak i ze
současnosti. Nebylo výjimkou, že v průběhu výstavy se někteří návštěvníci
přišli na betlémy podívat i několikrát.
Oslavy poté pokračovaly o týden později 17. prosince koncertem chrámového sboru, který pod taktovkou pana Jiřího Hlaváčka ml. zahrál a zazpíval vánoční mši Jakuba Jana Ryby Hej Mistře. Na slova této mše předvedly děti pod
vedením paní Langrové komponované pásmo. O tom, že se tento koncert vydařil, svědčí fakt, že ve zcela zaplněném kostele posluchači poděkovali všem
účinkujícím dlouhotrvajícím potleskem ve stoje.
Jen málokdo si dovede představit, kolik úsilí stálo organizátory i účinkující
všechny tyto krásné akce připravit. Je to o to cennější, že všechno dělali zcela
nezištně a jen proto, aby svým spoluobčanům mohli udělat radost. Proto jim
všem patří naše velké poděkování.
V době, kdy vzniká tento příspěvek, by měla proběhnout další akce spojená
s oslavami, a sice beseda s historikem PhDr. Čápem o Novém Hrádku.

Hlavní úsilí všech organizátorů již směřuje k 19. květnu, kdy proběhne
hlavní část oslav. Do té doby je také třeba vydat novou výpravnou publikaci o
Novém Hrádku, která by měla mít asi 160 stran. Podle obsahu jednotlivých
příspěvků je opravdu na co se těšit. A jak by měly hlavní oslavy dne 19. května
probíhat?
• V 10 hodin bude zahájena slavnostní mše svatá celebrovaná biskupem
Mons. Kajnekem. Této mše se zúčastní rovněž další kněží z náchodského vikariátu a kněží, kteří dříve na Novém Hrádku působili. V krojích a uniformách
budou přítomni také sokolové a hasiči, kteří s sebou vezmou své historické
prapory. Při mši bude zpívat náš chrámový sbor.
• Z kostela pak půjde průvod na náměstí k mariánskému sloupu a pomníku
padlých, kde bude slavnostní projev pana starosty, svěcení obou opravených
památek panem biskupem, položení květin a věnců k pomníku padlých a vystoupení dětí ze školy a ze školky.
• Ve 14 hodin vyjde průvod v dobových krojích z Frymburka. Po příchodu na
náměstí proběhne „rekonstrukce“ ustanovení faráře na N. Hrádku a ukázka
historického šermu.
• Je plánována ukázka činnosti hasičů
• Od 19 hodin bude probíhat Hrádouská veselice
Po celý den (od 9 do 18 hodin) bude přístupný Frymburk (zde budou rovněž
různí trhovci) a také bude v kině probíhat výstava historických fotografií, kronik
a pohlednic. A nejen to. Celý den bude rovněž možné v kině shlédnout filmové
ukázky o Novém Hrádku, které budou zpracovány jako tzv. filmová smyčka
(tzn., že se ukázky budou cca každou hodinu opakovat).
Kdo se v sobotu na Frymburk nebo do kina nedostane, bude mít možnost přijít
ve stejném čase i v neděli 20. května.
A to není zdaleka vše. Už na pouť, tj. na 1. července se chystá sraz hrádouských rodáků. Na náměstí budou tradiční trhy a kolotoče, opět bude otevřený Frymburk a také program v kině bude stejný, jako při květnových oslavách.
Navíc však bude pro veřejnost otevřený úřad městyse, škola, školka, kostel,
knihovna, sokolovna a hasičárna.
V souvislosti s oslavami se také připravují různé propagační materiály.
Osobně se nejvíc těším na mapu s pomístními názvy, kterou připravuje pan
Pavel Bohadlo. V souladu s touto mapou budou na Novém Hrádku a okolí nainstalovány informační tabulky s uvedenými pomístními názvy.
Všichni organizátoři dělají, co je v jejich silách, aby se oslavy vydařily. Přesto však zůstává jedna velká neznámá, která bude mít na průběh oslav rozhodující vliv – počasí. V tomto ohledu nám nezbývá, než věřit, že i počasí bude stejně přívětivé, jako tomu bylo loni při oslavách vítězství v soutěži Vesnice roku.
Ale i kdyby nebylo – program bude tak pestrý, že si z něho určitě každý něco
vybere. Všichni jste srdečně zváni.
Za tým organizátorů oslav
Ing. Pavel Sobotka
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Splátky půjčených prostředků od obyv.

MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK - Hospodaření v roce 2011
Daň z příjmu ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyzických osob
Daň z příjmu právnických osob -městys
Daň z příjmu fyz.osob z kap. výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za znečišťování ovzduší
Odnění lesní a zemědělské půdy-podíl
Správní poplatky
Odvod z výtěžku provozování VHP
Poplatky ze psů
Poplatek z rekreačního pobytu
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za provozovaný VHP
Daň z nemovitosti

Prodej vodovodu a kanalizace VaKu
Prodej pozemků
Prodej cisterny SDH
Dar na nákup cisterny pro SDH

Dotace pro SDH od KHK
Dar KHK - Zlatá stuha 2011 vyhlášení

1 800 561,82 Kč
633 538,20 Kč
450 520,00 Kč
27 000,00 Kč
532 846,80 Kč
4 081,00 Kč
15 000,00 Kč
131 400,00 Kč
444 396,00 Kč
0,00 Kč
16 322,00 Kč
125 000,00 Kč

Celkem dotace

2 380 104,00 Kč

Konsolidace příjmů

-633 538,20 Kč

Úhrn příjmů

506 268,73 Kč

12 199 467,06 Kč

6 068 439,51 Kč
343 053,00 Kč
1 989 170,00 Kč
50 000,00 Kč
201 676,93 Kč

Celkem kapitálové příjmy
Lesní hosp., prodej dřeva vč. DPH
Pronájem obchodu včetně DPH
Místní komunikace-přijaté neinv. dary
Odvádění a čištění odpadních vod
MŠ-odvod z odpisů, MŠ, ZŠ nájemné
Tělovýchova-pronájem LV
Kino, vstupné, pronájem
Kultura, dary 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
Finanční vypořádání minulých let Volby
Příjmy z úroků a dividend

Převody z rozp. účtů do SF, HÚ
Dotace ze SR na školství, správu
Dotace od KHK pro ZŠ
Dotace ze SR a EU pro ZŠ na vzdělávání
Dotace na sčítání 2011
Dar pro MŠ od KHK
Dotace od obcí na školství
Dotace od Úřadu práce Náchod
Čerpání půjčky z FRB městysem na byty

1 144 551,69 Kč
76 643,78 Kč
217 740,00 Kč
110 010,60 Kč
1 147 752,21 Kč
2 679 981,50 Kč
7 900,00 Kč
401,00 Kč
46 290,00 Kč
20 619,00 Kč
13 839,00 Kč
43 150,00 Kč
1 290,00 Kč
9 067,00 Kč
42 935,00 Kč

Celkem daňové příjmy

84 211,66 Kč

Celkem nedaňové příjmy

2 583 899,93 Kč
204 367,00 Kč
28 800,00 Kč
10 300,00 Kč
66 212,00 Kč
4 408,00 Kč
1 000,00 Kč
61 696,00 Kč
4 447,00 Kč
13 500,00 Kč
3 476,91 Kč
872 331,52 Kč
9 970,00 Kč
13 830,00 Kč
17 898,00 Kč
176 323,00 Kč
209 526,00 Kč
16 388,00 Kč
1 876,73 Kč
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Výdaje:
Lesní hospodářství
Obchod a cestovní ruch
MK, chodníky vč. náměstí a zimní údržby
Lyžařský vlek - odvody za odnětí půdy
ČOV k 18.b.j. a výstavba kanalizace
ZŠ-přísp. na provoz, opravy, udržitelnost
Výst.vodovodu Na Farách
MŠ a ŠJ, přísp.na provoz, dar od KHK
Kino včetně víceúčelového využití
Knihovna
Frymburské ozvěny
Kultura vč památek
Zdravotnictví
Komise pro obřady a slavnosti
Příspěvek na opravy sokolovny
Využití volné času-pozemek pod ZŠ
Příspěvek-HOSPIC, NONA
Územní plánování - změna ÚP č.3
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výlep plakátů, pozemky, Zástavba RD
Odpadové hospodářství -odvoz KO
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z toho investice
71 184,40 Kč
11 137,00 Kč
458 196,55 Kč
910,00 Kč
1 589 378,57 Kč
2 370 632,80 Kč
729 639,00 Kč
865 000,00 Kč
279 516,51 Kč
57 920,00 Kč
15 777,00 Kč
492 043,00 Kč
99 464,69 Kč
27 842,00 Kč
117 563,00 Kč
27 487,30 Kč
10 000,00 Kč
26 400,00 Kč
322 674,65 Kč
520,00 Kč
271 027,18 Kč
19 503,07 Kč
567 607,24 Kč
174 337,00 Kč

58 243,00 Kč
1 534 683,00 Kč
61 000,00 Kč
727 691,00 Kč

174 285,00 Kč

26 400,00 Kč

123 683,00 Kč
476 469,09 Kč

Třídění KO, sběr nebezpečného odpadu
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Smlouva o spolupráci - cisterna SDH
Hasiči včetně oprav has. zbrojnice
Zastupitelstvo obce
Správa vč.řízení projektů, SW, vybavení
Sčítání 2011
Daň z příjmu za obec a DPH
Pojištění majetku obce
Finanční operace, peněžní ústavy
Převody vlastním fondům obce FRB,SF
Dotace DSO Orlické hory, Novoměstsko
Celkem výdaje
Konsolidace výdajů
Celkem výdaje po konsolidaci
Rozdíl příjmů a výdajů

172 200,00 Kč
684 512,70 Kč
300 000,00 Kč
235 502,40 Kč
734 624,58 Kč
1 226 175,74 Kč
4 081,00 Kč
-124 442,00 Kč
26 593,00 Kč
41 891,50 Kč
633 538,20 Kč
38 516,00 Kč
12 578 954,08 Kč
11 945 415,88 Kč

3 182 454,09 Kč

254 051,18 Kč

Úvěr SFRB - splátky
Hypotéční úvěr - splátky
Změna stavu fin.prostředků na BÚ
Krátkodobý úvěr-náměstí +debet
Splátka úvěru na předfinancování náměstí
Vyrovnání doplatku odměny ZM
Splátky krátkodob. úvěru náměstí +debet

-191 820,38 Kč
-228 801,37 Kč
-765 714,43 Kč
675 615,13 Kč
-590 555,72 Kč
-213,00 Kč
-625 059,41 Kč

Čerpání dlouhodobého úvěru"Na Farách"

1 472 498,00 Kč

Financování třídy 8

3 182 454,09 Kč

-633 538,20 Kč

-254 051,18 Kč

Nový Hrádek průřezem staletí
Blíží se termín oslav 650 ti let od uveřejnění první písemné zprávy o existenci Nového Hrádku – tehdy ještě jen Hrádku. Tou zprávou je ustanovení faráře
ke kostelu, která se datuje k 18. červenci 1362. Součástí hlavní oslavy, která se
uskuteční v sobotu 19. května 2012, bude také vydání pamětní knihy, jejíž obsah se bude týkat všech oblastí života zde v Novém Hrádku, od doby jeho založení, až po současnost. Bude vůbec první publikací takového rozsahu, která
dosud nebyla o Novém Hrádku vydána. Setkáme se zde s nejstarší historií
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městyse, obdobím počátku hradu Frymburku a jeho významem, dozvíme se,
kdy vznikl název Nový Hrádek, seznámíme se s listinou císaře Karla VI. jíž
povýšil Hrádek na trhové místo udělením práva výročních trhů. V novodobé
historii městyse se seznámíme s životem farnosti, školstvím, tělocvičnými organizacemi Sokol i Orel, organizací Hasičů a s celou řadou dalších pozoruhodností. V knize nebude chybět ani přehled představitelů obce, a to jak žijících,
tak i těch, které většina z nás už nepamatuje a pamatovat ani nemůže.
V novodobé historii většímu rozvoji bránila nedostupnost železnice. Aby se
přesto Nový Hrádek mohl dále rozvíjet, byla postavena v roce 1892 okresní
silnice z Dobrušky, později další silnice do Náchoda. Ve 20. století byly zakládány textilní továrny, které zajistily mnoha obyvatelům městyse a okolí zaměstnání. Po znárodnění v roce 1948 textilní výroba byla nahrazena výrobou
hraček a strojírenským průmyslem.
Z významných staveb 20. století jsou to dále Měšťanská škola, Sokolovna,
vodovod a kanalizace, elektrifikace a veřejné osvětlení, přístavba Základní školy, širokoúhlé kino a další drobné stavby.
Po odlivu obyvatel ve válečných a poválečných letech, především do Nového Města nad Metují i Dobrušky, kde byly vytvořeny podmínky pro prudký
rozvoj bytové výstavby, nastal zvrat v sedmdesátých letech. Začínají se stavět a
to především svépomocí obytné domy, rodinné domy, vyrůstají nové ulice.
Součástí Nového Hrádku je také od roku 1960 původní obec Dlouhé – Rzy.
První záznam o obci Dlouhé je z roku 1537 a o Rzech z roku 1547. Obce Dlouhé
a Rzy byly sloučeny již v roce 1849. V roce 1923 byla v Dlouhém postavena
škola, ale v roce 1949 pro nedostatek žáků byla uzavřena. Domky, chalupy a
další objekty jsou roztroušené na rozsáhlém území podhorské až horské oblasti
a slouží především k rekreačním účelům.
Všechna období historie mají jednoho společného jmenovatele, a sice, že
naši předchůdci si vážili svého místa, kde žili, byli dobrými hospodáři. A i po
těžkých dobách, které se ani Novému Hrádku nevyhnuly, ať už se jednalo o
mor, četné požáry, odliv obyvatel či jiné nepřízně časů, se naši předkové svou
přičinlivostí a pracovitostí opět zasloužili o jeho další rozvoj. Je to velký závazek i pro nás a naše potomky.
V každé době náš městys zaujímal významné postavení. Je nyní na nás, aby
tak bylo i nadále, aby Nový Hrádek byl přitažlivým a malebným městysem a
střediskem v tomto krásném přírodním prostředí v podhůří Orlických hor.
V této reprezentativní publikaci si nejen rodáci, ale i mnoho dalších našich
občanů rádo zavzpomíná a často budou překvapeni, co dosud neznali a o čem
nevěděli. Všem čtenářům kniha přinese široký ucelený pohled na místo, kde se
rozhodli žít.
Jiří Hlaváček st.
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Zlatý erb - vyhlášení krajského kola roku 2012

Volné pobíhání psů

Městys Nový Hrádek, stejně jako každý rok, přihlásil své internetové stránky do
soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí.

V poslední době se opět u nás na Novém Hrádku stále častěji setkáváme s volně pobíhajícími psy, kteří jsou bez dozoru, náhubku i jakéhokoliv označení. Setkáváme se také se psy, kteří jsou s majitelem, ale
nejsou pod jeho kontrolou. Jedná se o závažný problém, a to hned z
několika důvodů:
• Volně pobíhající pes může způsobit poranění člověka (dítěte). Z médií
víme, že v naší republice není o takové případy nouze, často končí
těžkým poraněním a v některých případech dokonce smrtí. Stále aktuální je také nebezpečí přenosu vztekliny - nebezpečného onemocnění
přenosného ze zvířat na člověka, a to především pokousáním.
• Psi jsou i potenciálním nebezpečím při přenosu některých cizopasníků
ze psa na člověka. K přenosu dochází přes výkaly, zejména v místech,
kde se pohybují děti (škola, pískoviště, hřiště atd.). Také většina z nás
jistě zná ten "skvělý" pocit, který lze jedině zažít při šlápnutí do psího
výkalu.
• Psi mohou být příčinou dopravní nehody s nepříjemnými následky
nejen pro posádku vozidla, ale i pro psy samotné.
• Pokud majitel nemá svého psa ve volné přírodě pod kontrolou, může
dojít k pronásledování zvěře, která je zejména v zimě a v předjaří zesláblá a veškerý vynucený rychlý pohyb ji připravuje o zbytky sil a
energie. V některých případech se pes zaběhne a lehce se z něj stane
pes pytlačící. Tito toulaví psi, zejména pokud se stanou součástí
smečky, působí velké škody v mysliveckých honitbách. Z tohoto důvodu zákon o myslivosti umožňuje takovéto pytlačící psy odstřelit. Je
jasné, že ani jedna strana po takovémto konci netouží.

Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola této soutěže se konalo v úterý dne 13.
3. 2012 v Hradci Králové. Z rukou hejtmana Královéhradeckého kraje, Lubomíra France, převzal starosta Zdeněk Drašnar a webmaster Milan Holinka diplom za třetí místo.
V konkurenci 17 obcí Královéhradeckého kraje je to úspěch a ocenění pečlivé a tvořivé
práce všech, kteří se na
tvorbě stránek podílejí.
Patří jim za jeho práci
upřímné poděkování a
přání mnoha úspěchů v
této práci, která dobře
reprezentuje náš městys.
Vítězství v kategorii
internetových
stránek
obcí získaly Lovčice,
druhé místo pak Blešno.
Nejvíce hlasů veřejnosti
získala
obec Mokré.
Kompletní výsledky včetně podrobného hodnocení
jsou zveřejněny na stránkách soutěže.

30.3.2012
19:00

Většina majitelů na své čtyřnohé kamarády nedá dopustit a je o nich
přesvědčena, že nemohou nikomu ublížit. Zároveň tvrdí, že si vždy po
svém psovi uklidí. Bohužel pohled na volně pobíhající psy některých
nezodpovědných majitelů a z pod tajícího sněhu vylézající psí exkrementy, nás ujišťují, že tomu tak není.
Majitelům psů, kteří se ke svému okolí a přírodě chovají ohleduplně,
jménem všech občanů děkuji a ty ostatní prosím o totéž.
Na základě připomínek občanů na vybraných místech (v ulici Sokolská a
Náchodská u autobusové zastávky) v jarním období nově umístíme 2
odpadkové koše a budeme doufat, že tímto dojde alespoň k částečnému zlepšení výše uvedené situace.

Kino Nový Hrádek

Zdeněk Drašnar
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PS: Že problémy s volným pobíháním psů nejsou na Novém Hrádku
ničím novým, svědčí i následující dopis z roku 1895:

Zpráva náčelnice
T. J. Sokol Nový Hrádek za rok 2011

Ctěný Obecní úřade Zde!
Níže podepsaný oznamují, že psi důstojného pána p. faráře Tomáše Haranta
zde, již po druhé mně potrhaly kalhoty, při čemž žádám, by jemu nařízeno bylo, od
obecního úřadu, by on psi svoje doma zavřené, aneb s náhubky patřičně tak opatřené
měl, jak mě před časně nařízeno bylo, by pes můj zvaný Sultán, též proti nebezpečí
zaopatřen byl, ačkoliv na něho dosud ničeho dokázáno nebylo. Já psa potřebuji k živnosti své, vždy při ruce, tak, jak každý jiný řezník. Důstojný pán p. farář Tomáš Harant,
má snad psi svoje pro hlídání, ten zvláště má je doma míti, aneb patřičně opatřeny
náhubky. Nestaneli se tak co nejdřív a budu je vyděti po náměstí bez náhubků, podám si
stížnost k nadřízenému úřadu.

Naše tělocvičná jednota je jednou z 29 jednot Župy PodkrkonošskéJiráskovy. Oddíl lyžařský, volejbalový, fotbalový a florbalový jsou zařazeny
pod sporty. Cvičení a další sportovní činnost máme zařazeny pod všestrannost.
Všestrannost je i cvičení pro rodiče a děti. Za výborně vedené hodiny Lucií
Hrnčířovou jsou vděčni jistě všichni rodiče, kteří mohou jednou týdně s dětmi
do sokolovny. Inženýr Pavel Sobotka s pomahatelem Standou Drašnarem mladším vede k základům fotbalu a také všestrannosti mladší žáky. O starší žáky
zaměřené na fotbal se starají střídavě po třech týdnech Radka Machová a Michal Brenner, s nimi dochází do sokolovny i Jiří Hánl ml.
Já jsem se pustila do hodin nácviku sletové skladby pro mladší žactvo a rodiče a děti s názvem „Ať žijí duchové“. V hodinách nácviku zařazuji částečně, i
když velmi málo, hry a gymnastiku. Půl hodiny je pro žactvo a druhou půlhodinu již máme v kombinaci s rodiči.
Důležité pro nácvik je pravidelnost docházení na nácvik, ale to ví i cvičitelka
Markéta Vaňková, která nacvičuje s 13 ženami aerobní skladbu se švihadly
„Nebe nad hlavou“. Mimo nácvik ještě vede další dvě hodiny v týdnu cvičení
zaměřené na posilování a aerobic.
Skupina mužů nacvičuje pod vedením Zdeňka Martinka skladbu „Chlapáci
III“. Pro cvičitele skladeb to již bude rok, kdy jsme se účastnili prvních nácvičných srazů v Praze a Kostelci nad Orlicí. Markéta a já zodpovídáme za vedení
skladby za župu, Zdeněk jako zástupce vedoucího. Dále ve školní tělocvičně je
možné se se mnou protahovat u zdravotního cvičení. Několik starších žen se
pravidelně jednou týdně schází na cvičení v sokolovně a to i v letních měsících
pod vedením Marie Martinkové.
Mimo soutěžní sportovní oddíl volejbalu se schází volejbalisté rekreačně pod
vedením Miloše Langra. Další zaměření pod všestranností jsou muži, kteří navštěvují posilovnu pod vedením Bohouše Petra. Všem cvičitelům je třeba velmi
poděkovat za jejich čas, odpovědnost a ochotu. Další poděkování patří členům,
kteří nesportují, ale přispívají členskými příspěvky a jsou ochotní pomáhat při
různých aktivitách jednoty. Jsou s námi solidární.
Za všestrannost s pomocí členů i jiných oddílů jsme organizovali Sokolský
bál, Dětský maškarní bál, přechod Orlických hor na běžkách , zájezd do divadla
na MamselNiTouch do Vysokého nad Jizerou, Šibřinky, pochod Hrádouská
vařečka, župní turistický sraz, výlet do Polska-Jarkowa, výstavu k vyhodnocení
Vesnice roku, výlet do Krkonoš, Vánoční zábavu a jako první akci k oslavám
150 let založení Sokola návštěvu melodramatu Prodaná nevěsta v Hradci Krá-

V Novém Hrádku 28. m. února 1895
Václav Lepš
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lové. Možná se výčtem akcí i vám vybavují určité vzpomínky a zážitky, pokud
jste se některých akcí zúčastnili.
Na závěr uvádím text, který byl uveden v internetovém časopisu Nazdar bývalou náčelnicí Sokola Jarinou Žitnou a vyřčen Tomášem Garrigue Masarykem:
„Bez sokolování, bez nějakého sportu zdravý člověk, myslím, ani žít nemůže,
alespoň by neměl". A to asi cítíme vlastně všichni, i kdyby se nám hýbat nechtělo.
Martinková Lidmila
náčelnice

Sbor dobrovolných hasičů v roce 2011
Rok se s rokem sešel a my se tu opět setkáváme s malou zprávičkou, abychom
zhodnotili již nedávno uplynulý rok našeho místního hasičského sboru.
Myslím, že bychom měli připomenout počet členů našeho sboru, a to je 82.
Jako každoročně i v tomto roce se sbor snažil udržovat, obnovovat a zvelebovat
vše, co bylo v letech minulých vybudováno. Zmiňme údržbu hasičského hřiště,
osazení nových vrat do naší zbrojnice, nákup a obnova hasičského vybavení, které
je počínaje oblečením a ochrannými pomůckami a konče hadicemi, nutné neustále
kontrolovat a hlavně modernizovat. Na výčet nově pořízených věcí a dovybavení
sboru je možné nahlédnout v naší zbrojnici.
Dnešní doba je čím dál náročnější jak na fyzičku naší zásahové jednotky, ale i
na odvedené výkony při zásazích a hlavně na ochranu zdraví samotných hasičů. K
tomu je potřeba mít vše neustále pod kontrolou a hlavně v pořádku a funkční. Proto
obnova vybavení a neustálá kontrola kvality a připravenosti nejenom hasičů formou
školení, ale i samotného vybavení, je nutností. S dýchací technikou značky SATURNIN, jsme na jaře a na podzim provedli pravidelnou prověrku v polygonu ve
Velkém Poříčí. Prověrek se zúčastnili všichni nositelé dýchací techniky naší jednotky. V podzimním čase jsme pak absolvovali aplikační cvičení na Mezilesí v
areálu koupaliště. Zde se nacvičovalo rozvinutí hadic podle hasičského řádu a hašení ve výškách.
Zdravotní prohlídky a průběžná školení jsou nedílnou součástí každoročního
chodu sboru. Zmiňme naše výjezdové družstvo, které čítá 21 členů, a které těmito
prohlídkami musí každoročně projít. Členy jsou: Bek Jiří, Bek David, Bek Aleš,
Drašnar Josef, Frinta Jakub, Grim Milan ml., Grim Jarmil, Hloušek Václav, Holinka Milan, Klein Petr, Kratochvíl Jan, Lanta Radomír, Mareš Lukáš, Rázl Jaroslav,
Ruffer Petr, Ruffer Jakub, Suchánek Vladimír, Špreňar Jaroslav, Špreňar Jaroslav
ml., Štěpán Ivo a Štěpán Radim.
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V loňském roce byla naše jednotka vyzvána k pěti výjezdům a to:
2.2. v 16.30 hodin na požár osobního automobilu v katastru Nového Hrádku. Jednotka dorazila na místo jako první. Průzkumem zjistila situaci motorového prostoru
vozidla a jedním 6 kg práškovým hasicím přístrojem požár uhasila.
31.5. vznikl malý požár travního porostu v obci Borová, i ten byl rychle zlikvidován.
10.7. byla naše jednotka vyzvána k požáru na Sedloňově. Během cesty nás však
odvolali zpět na základnu z důvodu planého poplachu. Přesně v 18.58 hodin jsme
byli povoláni k odstranění překážek a bahna v obci Vrchoviny. Zde jsme použili
mimo ručního nářadí také kropící lištu na naší cisterně. V tento samý den jsme ještě
jednou zasahovali na pozemku u autobazaru Rohan na Mydlárně. Tady se vznítil
osobní automobil, který byl uhašen vysokotlakou proudnicí, kterou je nově vybavena naše nová cisterna. Při zpáteční cestě, jsme ještě provedli odstranění spadlého
stromu na silnici směr Olešnice v O. H. Strom byl rozřezán a odstraněn z vozovky.
Po následném zametení byla silnice uvolněna pro běžný provoz.
Všechny výše uvedené zásahy byly provedeny s profesionálním přístupem dobrovolné jednotky a s dodržováním bezpečnosti práce při zásahu.

Významnou událostí pro náš sbor a krokem k ještě většímu zkvalitnění našich
zásahů, bylo získání nové cisterny, která, jak jistě víte, už parkuje v naší zbrojnici.
Její kvality a vybavení jsme měli možnost vyzkoušet již při některých zásazích.
Samotné pořízení vozidla stálo nemalé úsilí mnoha lidí a členů sboru a samozřejmě
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i financí. Vám všem, kteří jste přispěli finančně, ale i morálně, moc a moc děkujeme. Velice si toho vážíme. Možnost poskytnout finanční příspěvek stále trvá,
neboť po dobu dalších 4 let musí městys splácet příspěvek na pořízení cisterny.
Další informace ohledně vybavení a parametrů vozidla můžete nalézt na našich
internetových stránkách.
Velká prohlídka a posvěcení cisterny proběhlo o pouťových oslavách na hasičském hřišti. K této příležitosti byl zajištěn pěkný program a něco dobrého k snědku.
Rádi bychom tímto poděkovali panu faráři, který svěcení provedl a Vám všem za
účast na této akci. Pozvaným zástupcům obcí a okolních sborů byly předány pamětní listy.
Jako každoročně jsme pořádali hasičský bál, mikulášskou zábavu a čeká nás
velikonoční veselí. I zde se na Vaši účast na připravované zábavě velice těšíme.
Vážíme si našeho dámského osazení sboru a ke dni matek je alespoň potěšíme
kyticí. Přání k jubileím našich členů jsou pro nás samozřejmostí. Pro naše nejmenší
nesmí chybět ani mikulášská nadílka, při které se i otrlému hasičskému dorostu
rozklepou kolena, při zacinkání čertovských řetězů.
Každým rokem stoupá zájem o hasičský sport a velice nás těší, když nás přijdete podpořit v našich soutěžních aktivitách v seriálu Primátor ligy, kdy se každé září
běhá jedno z kol zde na Novém Hrádku. Všichni soutěžící musejí vynaložit spoustu
svých sil a volného času, tomuto koníčku. Odměnou jim jsou pak nejenom výborná
umístění, ale i Váš zájem a fandění.
Jak víte, 20 srpna proběhly oslavy ocenění Nového Hrádku jako vesnicí roku
královéhradeckého kraje. Účast byla veliká, akce podařená a my jsme byli rádi, že
můžeme nejen jako sbor ale i jako občané městyse pomoci při organizaci. Při této
příležitosti jste si mohli prohlédnout průřez práce sboru za uplynulá léta na výstavě
v místní zbrojnici. Tímto patří dík Jarmile Grimové, Olině Bekové, Martině Suchánkové, Petře Přibylové a Radce Světlíkové, které výstavu chystali. Kdo nestihl
prohlídku nové cisterny o pouťové akci, mohl se obdivovat její kráse v tento den
před zbrojnicí. Naši členové se také účastnili příprav na samotné oslavě. Pomáhali
jsme při stavění stanů a následném úklidu. Dále pak korigovali dopravu a starali se
o parkování vozidel. V následujícím roce počítáme opět s touto formou pomoci,
protože jak všichni víte, čekají nás všechny oslavy 650 let Nového Hrádku.
Dnešní doba je nelehká a chod našeho sboru na úrovni jakou máme je opravdu
finančně dosti náročný. Proto se sami snažíme získávat finanční prostředky, kde se
dá. Sběrem kovového odpadu, který se uskutečnil 18. dubna počínaje a zábavami a
plesem konče.
Vám všem děkujeme za velkou účast na letošním tradičním plese a doufáme, že
se příští rok opět sejdeme na tanečním parketu, v tak hojném počtu.

Stavební parcely
Městys Nový Hrádek stále nabízí k prodeji stavební parcely v lokalitě
Na Farách. Zasíťovaný pozemek lze koupit za cenu 350,- Kč za 1 m2.
První domeček již má své obyvatele. V jarních měsících začne výstavba dalších domků. Kdo bude následovat? Jakékoliv informace poskytne Úřad městyse Nový Hrádek na tel. číslo 491 478 009 nebo při
osobní návštěvě. Rádi Vás přivítáme a poskytneme vyčerpávající informace. Těšíme se na Vás.
Městys Nový Hrádek

Závěrem patří poděkování všem místním složkám a úřadu městyse za spolupráci a přízeň.
Jednatel SDH Petra Přibylová
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Slet sokolské župy Podkrkonošské – Jiráskovy
2. července 1939
Letošní rok je významný pro sokoly ustanovením tělocvičného spolku Sokol v roce 1862, tedy
150. výročí založení. Pro Hrádováky je ještě navíc důle
důležitý 650. výročím od první zmínky o Novém
Hrádku.
Hrádku.
Připomenutím těchto událostí má o to větší váhu pro závěrečné nácviky sletových skladeb,
které se v jednotlivých jednotách nacvičují. V naší župě Podkrkonošské - Jiráskově probíhá nácvik
10 skladeb ve 14 jednotách z celkového počtu 29 jednot. Naše jednota v Novém Hrádku má
zastoupení ve třech skladbách s 38 cvičenci. Popis skladeb, kterých se účastníme, je uveden již v
červnovém vydání Frymburských ozvěn v loňském roce. Nyní je březen a ve většině skladeb máme
nácvik zvládnutý do konce. Zbývá nám ještě doladit přesnost předvedení cviků a zvládnutí choreografie větších celků při secvičení s ostatními jednotami. Ženy a děti mají své cvičební úbory v
jednotě a mohou je již při nácviku používat. Při shlédnutí skladeb dospělých vidím soustředění a
radost, že skladbu zvládají. Děti si užívají hodiny nácviku po svém, ale už svojí ,,duší“ skladbu
začínají brát vážně.
Stejně jako v roce 2011 vydala Česká obec sokolská mimořádnou sletovou známku. Výtěžek
jejího prodeje může Sokol použít na doplnění chybějících peněz nutných k dobrému průběhu
tělocvičných oslav jako doplnění státních dotací, o které Česká obec sokolská žádá. Prosíme
proto každého člena i příznivce Sokola, aby koupí známky podpořil úspěšné konání oslav 150.
výročí založení Sokola a XV. všesokolského sletu. Známku si může koupit i ten, kdo není členem
České obce sokolské. Zakoupit lze libovolné množství. V naší jednotě je bude nabízet Hana Svatoňová, ale mohu je zprostředkovat i já.
V blízké době nás čekají vystoupení 21. dubna na akademii v Úpici, na místním sletu 28.
dubna ve Dvoře Králové, 20. května na oblastním sletu v Hradci Králové a 3. června u nás v Novém Hrádku na hřišti před sokolovnou. Od 1. do7. července budou probíhat hlavní dny XV. všesokolského sletu 2012 v Praze v Synot Tip Aréně ve Vršovicích.
Do Nového Hrádku zveme 350 cvičenců včetně cvičenců dvou skladeb Asociace sportu pro
všechny z Nového Města nad Metují. Jsme jedna z mála jednot, kde se budou konat sletová vystoupení v takovém rozsahu.
Věříme, že tento den bude chápán i jako pocta generacím minulým, kdy se v Novém Hrádku
konal župní slet 2. července 1939 již v zemi okupované fašistickým Německem. Víme z historie,
že smělost Sokolů byla krutě trestána jejich represí a někteří za takovéto národnostní činy zaplatili svým životem.
Informace dáváme do vývěsní skříňky na náměstí, na internetové stránky obce a další informace jsou k nahlédnutí na stránkách www.sokol.cz .
Martinková Lidmila
náčelnice T.J.Sokol Nový Hrádek
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Od 9 hodin zkoušky v pořadí: dorostenci – dorostenky – muži ml. – ženy a dorostenky – muži st. Ve 14 hodin sraz sokolstva na cvičišti. Od 15 hodin veřejná cvičení.
Program cvičení:
1. muži st.: cvičení s kopím
2. dorostenky: kanafaska
3. dorostenci: skupiny
4. muži: cvičení na nářadí
5. dorostenci a dorostenky: závody štafet
6. muži: prostná
7. ženy a dorostenky: národní čtverylka
Zdroj: plakát vydaný ke konání sletu

Doslovná citace ze „Sokolských vzpomínek“, které sepsal bratr Fiala:
I ve změněných poměrech – po 15. březnu 1939 pracuje náš Sokol dále a v tomto
roce 1939, kdy velké a bohaté jednoty bály se pořádati slety, béře naše jednota tento
podnik na sebe a tak již za okupace republiky – v tak zvaném protektorátě pořádán u
nás dne 2. července slet Jiráskovy sokolské župy Podkrkonošské. Mluvil zde posledně
starosta župy br. J. M. Vlček z Malých Svatoňovic, který za nedlouhou dobu zemřel.
Na jeho místo byl pak zvolen starostou župy B. Vojtěch Koláč, zdejší ředitel měšťanské
školy.
Slet úsilím a přičiněním všech se i přes nepříznivé počasí vydařil. Byl to poslední
župní slet v letech okupace a náčelnictvo žen ČOS mělo náš sletový plakát dlouho vyvěšený ve své spolkové místnosti v Tyršově domě na důkaz, jak malá jednota na hranicích se nebála tento podnik vzít na sebe a zdárně jej uskutečniti.
Z historických pramenů připravila Jaroslava Drašnarová

24

Sbor Hrádováček
Dne 22.11.2011 Hrádováčci zavítali do České
Skalice, kde vystoupili se svým pásmem písniček
v husitském kostele a tím naladili posluchače na
vánoční čas. Společně s Hrádováčky vystoupil i
místní sbor – Viktorka, který tento koncert pořádal. Před vystoupením Hrádováčci měli možnost prohlédnout si školu v České Skalici za účelem menšího odpočinku po cestě. Za krásné písně, velkou trpělivost i za úžasnou atmosféru při
vystoupení Hrádováčci děkují p.uč. Soukupové,
p.uč. Havrdové, p.uč. Matějčkové a sboru Viktorka!

Společenská kronika
leden - březen 2012

Marie Jirmanová

Vystoupení v kostele v České Skalici
Dne 22.11. jsme byli se sborem Hrádováček na vystoupení v České Skalici. I
přes zimu, která v kostele byla, se nám zpívalo dobře a myslím si, že naše
písničky všechny přítomné velmi potěšily. Po nás zazpívaly krásné písničky
ještě děti ze skalického sboru Viktorka, tak jsme se i my mohli
zaposlouchat do pěkných melodií.
Vystoupení se mi líbilo a zanechalo ve mně hezký zážitek.

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

78 let
77 let
71 let
78 let
74 let
72 let
74 let
72 let
79 let
77 let
74 let

Linhartová Anna
Hažer Jan
Hánlová Marie
Přibylová Božena
Lichý Josef
Grulichová Květoslava
Kotyška Josef
Balcarová Marie
Kopecká Božena
Řeháková Anna

87 let
87 let
79 let
87 let
81 let
71 let
74 let
82 let
80 let
77 let

Tereza Holá

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

Valerie Popová
Šťastným rodičům blahopřejeme.

Do České Skalice jsme zavítali na pozvání paní učitelky Aleny Vlčkové,
sbormistryně sboru Viktorka. Tento sbor navštívil Nový Hrádek v červnu
2011, kdy přijal pozvání na vystoupení Děti dětem a potěšil nás písničkami z
pohádek.
Tentokrát jsme cestovali do domova Viktorky my. Společně zazpívaly
všechny děti v husitském kostele. Zpěv rozzářených zpěváčků se rozléhal
kostelem a přivodil mnoho úsměvů na tvářích spokojených posluchačů.
Bylo to naše první „ velké“ vystoupení. Děti pilně docházely na všechny
zkoušky, které před vystoupením byly každý den, dokonce i ráno. Jejich
píle se vyplatila. Na klavír nás výborně doprovázela členka sboru Eliška
Drašnarová.
Hrádováčci rozdali mnoho radosti a navodili příjemnou atmosféru.
Jana Soukupová
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Širokoúhlé kino Nový Hrádek
Budova kina byla stavěna v letech 1972 – 1974 a slavnostně byla uvedena
do užívání na podzim roku 1974. Výstavba byla realizována na základě
přání občanů Nového Hrádku podle výsledku ankety.
Do té doby se filmy promítaly v sále hostince u Lepšů, v budově na náměstí,
která musela ustoupit výstavbě nákupního střediska a byla tedy zbourána. Kino
pro promítání širokoúhlých filmů bylo tehdy na svoji dobu již opatřeno moderní
technologií. Promítalo se dvakrát až třikrát v týdnu a návštěvnost bývala v porovnání s ostatními kiny náchodského okresu vysoká.
Budova nebyla však určena jen pro promítání filmů, ale jako budova víceúčelová. Hlediště je stupňovité, jeviště slouží i pro sehrání divadla menšího rozsahu a různé kulturní pořady. Pro ten účel jsou umístěny barevné reflektory.
Větrání je zajištěno vzduchotechnikou. Vytápění dnes elektrické, původní bylo
naftové. Střešní prostor je odvětrán. V předsálí kina je šatna a sociální zařízení.
Zde je také osazen pískovcový znak našeho městyse, který je symbolickým
vyjádřením touhy a snahy jeho obyvatel mít tento kulturní stánek, kteří si ho
také vlastními silami vybudovali.
Čtyřicet let je dlouhá doba. Za tu dobu je nutné občas něco opravit. Tak tomu bylo i v uplynulých měsících. Bylo třeba neodkladně opravit stropní podhled.
Opravy byly provedeny z finančních prostředků městyse. Náklady dosáhly
výše 100 tisíc korun. Při opravě byl současně zprovozněn ventilátor vzduchotechniky a jeho ovládání.
V hledišti bylo postaveno prostorové lešení, celkem 2184 m3. Po vyhodnocení stavu podhledu stropu byl proveden odborný posudek a navržen postup
opravy:
1. aplikace protiplísňového přípravku ANSILVER Profi - 150 m2
2. oprava trhlin
3. první nátěr stropu bílou akrylátovou malbou s přísadou přípravku
ANSILVER Profi – 150m2
4. druhý a třetí nátěr stropu šedou akrylátovou malbou – 150 m2
5. úklid a vysátí nečistot světelné rampy, výměna žárovek

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

•
•
•
•

•
•

Současně byly vyměněny žárovky jinak v těžce přístupných částech kina.
Práce provedla stavební firma ALKSTAV Nové Město nad Metují, údržbu
funkce vzduchotechniky a elektrického zařízení provedl p. Libor Přibyl.
Jiří Hlaváček st.
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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 26.3.2012
Příští číslo vyjde pravděpodobně v červnu 2012, uzávěrka bude 10.6.2012

