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Zpráva o činnosti městyse za rok 2012Zpráva o činnosti městyse za rok 2012Zpráva o činnosti městyse za rok 2012Zpráva o činnosti městyse za rok 2012    
 
Vodní hospodářstvíVodní hospodářstvíVodní hospodářstvíVodní hospodářství    

V průběhu roku došlo k dokončení a kolaudaci automatické tlakové stanice (AT 
stanice) pitné a užitkové vody v lokalitě Na Farách, která zajistí ve výstupním vo-
dovodním řadu zvýšení tlaku na požadovanou hodnotu. Následně bude tato AT 
stanice prodána firmě VAK Náchod za částku, která se rovnala vynaloženým ná-
kladům. Zároveň byla v této oblasti vybudována opěrná zeď a požární podzemní 
nádrž. 

Ve spolupráci s VAK Náchod bylo řešeno odstranění několika poruch. Jednalo 
se o opravy vodovodního řadu pod komunikací u kina a v prostoru náměstí.  Po-
kračovalo se v opravách propadlých silničních vpustí a šachtových uzávěrů. Bylo 
zřízeno několik přípojek k nově postaveným rodinným domům (ulice Hradní, A. 
Kopeckého, Na Farách). Firma VAK Náchod zahájila přípravy na umístění nové 
stoky jednotné kanalizace v ulicích Náchodská a Rokolská (samotná akce se usku-
teční v roce 2013). 

V souvislosti s případnou těžbou břidlicového plynu v naší oblasti se ZM Nový 
Hrádek připojilo ke společné výzvě obcí a vyjádřilo zásadní nesouhlas se stanove-
ním průzkumného území „Trutnovsko“ a prováděním průzkumných geologických 
prací, které zahrnuje též mimo jiné chráněnou oblast přirozené akumulace vod 
Polická křídová pánev a mnoho dalších významných zdrojů pitné vody.  

  
Odpadové hospodářstvíOdpadové hospodářstvíOdpadové hospodářstvíOdpadové hospodářství        

V roce 2012 jsme se v soutěži "Čistá obec" umístili 
na 5. místě v Královéhradeckém kraji. Tato skutečnost 
potvrzuje, že třídění odpadů v Novém Hrádku je na 
vysoké úrovni. Nemalou zásluhu na tom mají děti ze 
základní školy. Třídíme železo, sklo bílé a barevné, 
plasty, PET lahve, nápojové kartony a papír, na úřadu 
městyse lze do kontejneru uložit drobný elektroodpad a baterie. Nově byly upra-
veny dva kontejnery na bílé sklo. Speciální kontejnery na papír nemáme, protože 
za jejich vyprázdnění by obec musela platit a za surovinu by neměla žádný příjem. 
Proto od nás vytříděný papír odebírá firma, která za surovinu zaplatí a odveze ji 
zdarma. Takto získané prostředky jsou použity na nákup učebních nebo školních 
potřeb pro žáky ZŠ. Svoz nebezpečného odpadu, který je pro občany zdarma, zajiš-
ťujeme dvakrát ročně. Náš městys v této oblasti dlouhodobě využívá služeb firmy 
Marius Pedersen.  

Potěšující je, že v loňském roce byl v okolí Nového Hrádku zaznamenán pouze 
malý počet černých skládek, které byly ihned likvidovány.  

 
Místní komunikaceMístní komunikaceMístní komunikaceMístní komunikace    

Největší akcí bylo položení živičného povrchu v lokalitě Na Farách, kde byl 
z důvodu vznikající obytné zóny vybudován retardér. Práce byly financovány 
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z prostředků získaných z POV za vítězství v soutěži Vesnice roku 2011.  
Po majetkoprávním narovnání byla provedena oprava části místní komunikace 

v ulici Klainova. Zároveň došlo ke svedení dešťových vod z garáží do kanalizace a 
k položení asfaltového recyklátu.  

Z důvodu havarijního stavu některých místních komunikací (jedná se většinou 
o polní cesty) byly uskutečněny nejnutnější opravy těchto cest:   

1. od bývalé školy na Dlouhém na Šibeník  
2. od rekreačního zařízení Astra k bývalé slepičárně  
3. u Izidora  
4. část ulice A. Kopeckého – odbočka k Šinkorovým  
5. drobné opravy výtluků v různých částech obce  
V únoru 2012 proběhla na úřadu městyse koordinační schůzka za účelem 

opravy komunikace od Rokolského mostu na Nový Hrádek. Samotná oprava, kte-
rou zajistí Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, byla předběžně rozdě-
lena do dvou částí:  

1. část: úsek Kaden – konec obce Nový Hrádek ve směru na Náchod (usku-
teční se v roce 2013), 

2. část: úsek Rokolský most – Kaden 
 
Zimní údržbu komunikací v sezoně 2011/2012 prováděli na základě smluv pan 

Jelen a pan Štěpán, přičemž převážnou část komunikací vyhrnoval pan Jelen. 
Na sezonu 2012/2013 ZM Nový Hrádek schválilo uzavření smlouvy s panem 
Linhartem z Bohdašína a s panem Štěpánem. Na údržbu komunikace kolem ná-
městí byla sjednána smlouva se Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kra-
je, která zajistila nejen vyhrnutí, ale i chemický posyp. Údržba chodníků byla zajiš-
ťována pracovníky městyse, nově byl na posyp použit drobný štěrk.  

ZM Nový Hrádek schválilo pasport komunikací, zimní údržby a dopravního 
značení pro městys Nový Hrádek, vypracovaný firmou SOMARO CZ, s.r.o. Pasporty 
byly vypracovány i pro další obce v rámci DSO Region Orlické hory, čímž bylo do-
saženo příznivější ceny. 

V rámci MAS POHODA venkova byla podána úspěšná žádost na realizaci pro-
jektu „Oprava havarijního stavu komunikace Dlouhé“ nacházející se z části na po-
zemku p.p.č. 443/1 a z části na pozemku p.p.č. 427 v k. ú. Dlouhé.  Oprava bude 
provedená v roce 2013. 

   
Pozemky, katPozemky, katPozemky, katPozemky, katastr obce, územní plánastr obce, územní plánastr obce, územní plánastr obce, územní plán    

Byla schválena koupě nemovitostí – pozemků o výměře cca 3,5 ha včetně bu-
dovy bývalé trafostanice a tubusu větrné elektrárny na Šibeníku od ČEZ Obnovi-
telné zdroje.  

Byla realizována smlouva o bezúplatném převodu pozemku o výměře 57 m2 (u 
bývalé provozovny Bohemia Trafo) z vlastnictví ČR. 

V roce 2012 se nám bohužel nepodařilo prodat žádnou stavební parcelu 
v lokalitě Na Farách.  

V průběhu roku byla řešena žádost fy Kovap o změnu hranic katastrálního 
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území z k.ú. Bohdašín v Orlických horách na k.ú. Nový Hrádek. Tuto záležitost 

bude nutné dořešit v roce 2013.  
Nedokončená zůstává změna č. 4, územního plánu obce, která řeší změnu části 

území lyžařského areálu Panská stráň – jedná se o změnu využití lesního pozemku 
na plochu občanského vybavení.  

 
Obchod a službyObchod a službyObchod a službyObchod a služby    

V obchodě a službách nedošlo k podstatným změnám. Od poloviny roku 2012 
fy Dr. MAX ukončila provoz výdejny léků. Městys odkoupil její vybavení a zahájil 
jednání s majitelem lékárny U černého orla v Novém Městě nad Metují. Provoz 
výdejny léků by měl být obnoven v jarních měsících roku 2013.  

 V ordinaci lékaře MUDr. Soukupa byla provedena dlouhodobě plánovaná 
výměna dveří. 

 Obnovení stomatologické ordinace není reálné z důvodu vysokých finanč-
ních nákladů a nedostatku zubních lékařů. Bude nutné řešit další využití těchto 
prostorů. 

 
Sbor dobrovolných hasičůSbor dobrovolných hasičůSbor dobrovolných hasičůSbor dobrovolných hasičů    

Hasiči mimo svých základních úkolů pomáhají při různých akcích v rámci 
městyse. V roce 2012 se výrazně zapojili do příprav a zajištění oslav výročí 650. let 
od první písemné zmínky o obci. Družstva mužů, žen i mládeže se úspěšně účastní 
soutěží v hasičském sportu.  

Při zásazích se osvědčuje nová automobilová stříkačka, která byla pořízena 
v roce 2011 v rámci projektu "Spolupráce hasičských jednotek v česko-polském 
příhraničí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových situa-
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cích". Finanční spoluúčast obce činí 1,5 milionu Kč, přičemž splátky jsou rozloženy 
do pěti let. V roce 2012 byla uhrazena druhá splátka a zbývá zaplatit 900 000,- Kč. 

Městys s SDH Nový Hrádek uzavřel Smlouvu o právu provést stavbu skladu cvi-
čebního materiálu na hasičském hřišti, které je ve vlastnictví městyse. Další 
smlouvou došlo k prodloužení doby nájmu tohoto pozemku do 31. 12. 2030. 

 
Tělovýchova a sportTělovýchova a sportTělovýchova a sportTělovýchova a sport    

Nejvýznamnějšími akcemi, které pořádala tělocvičná jednota Sokol ve spolu-
práci s městysem, byly jubilejní 30. ročník pochodu Hrádouská vařečka a Župní 
sokolský slet. 

I přes částečné zhoršení podmínek pro sportování, které bylo způsobeno zahá-
jením rozsáhlé rekonstrukce sokolovny, činnost oddílů neustala. ZM Nový Hrádek 
schválilo bezplatné užívání cvičebny v budově ZŠ Nový Hrádek pro oddíly T. J. 
Sokol. Ze strany ZM byla Sokolu přislíbena pomoc při realizaci rekonstrukce soko-
lovny, jejíž úspěšné dokončení je i jednou z hlavních priorit městyse.  

 

 
ŠŠŠŠkolstvíkolstvíkolstvíkolství 

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. 2012 školu navště-
vovalo 145 žáků nejen z Nového Hrádku, ale i z okolních obcí.  

 Mateřská škola je dvoutřídní se všeobecným výchovně vzdělávacím zaměře-
ním pro věkovou kategorii 3 až 6 let, její součástí je školní jídelna. V mateřské ško-
le bylo zapsáno 40 dětí a v současné době poptávka převyšuje nabídku. 

V rámci zvýšení úspor na vytápění byl v roce 2012 zpracován projekt na výmě-
nu oken a zateplení fasády na přístavbě ZŠ a byla podána příslušná žádost o dotaci 
na Ministerstvo životního prostředí.  

Od 1. 8. 2012 bylo potvrzeno pokračování ředitele ZŠ a ředitelky MŠ ve funk-
cích. K 31. 12. 2012 ředitel ZŠ Mgr. Josef Petera na vlastní žádost ukončil pracovní 
poměr, zastupováním byla pověřena paní Marie Krbalová. 
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KulturaKulturaKulturaKultura    
Městys pravidelně ve spolupráci s místními spolky pořádá různé výstavy, 

přednášky, divadelní a jiná kulturní představení. Pro tyto účely slouží především 
sokolovna, kino, knihovna, základní a mateřská škola v neposlední řadě i prostor 
opraveného náměstí a hrad Frymburk, který se díky novým majitelům opět pro-
bouzí k životu. Občané Nového Hrádku mají možnost trávit svůj volný čas zapoje-
ním se do činnosti v některém z místních spolků. Knihovní fond naší obecní 
knihovny je díky spolupráci s Městskou knihovnou v Náchodě na dobré úrovni. Je 
zde i bezplatný přístup k  internetu.  

Provoz kina je vzhledem k vysokým nákladům na vytápění v zimních měsících 
omezen. Programování kina v průběhu roku zajišťoval pan Milan Chára. Vystřídal 
tak paní Janu Ptáčkovou, která z pracovních důvodů tuto činnost ukončila. Četnost 
promítání filmů byla následující: duben – 2 x, květen – 2 x, červen – 2 x, září – 2 x a 
říjen – 2 x, červenec a srpen – za období dvou měsíců celkem 6 x. Mimořádně se 
konala předpremiéra filmu Bastardi 3, beseda s herečkou Květou Fialovou. Vhod-
ným doplněním bylo promítání starých filmů, zajištěné občanským sdružením 
Stříbro s patinou. Začátkem roku 2012 byla provedena oprava stropu. O údržbu, 
dnes již pomalu historické promítací techniky, se stará pan Petr Řehák. 

Městys čtvrtletně vydává pro občany zdarma zpravodaj „Frymburské ozvěny“. 
Na vysoké úrovni jsou provozovány vlastní internetové stránky, nemalou zásluhu 
na tom má webmaster pan Ing. Milan Holinka. V soutěži Zlatý erb o nejlepší webo-
vé stránky obcí Královéhradeckého kraje v roce 2012 se Nový Hrádek umístil na 3. 
místě. Díky sponzorskému daru byla zakoupena webkamera a online teploměr 
s vlhkoměrem. Nově jsou sledována i data o rychlosti a směru větru.  

Vedení obecní kroniky v písemné i elektronické podobě pečlivě zajišťuje paní 
Anna Marková. Obrazovou kroniku pak paní Ludmila Ježková. Všechny formy kro-
nik jsou na vysoké úrovni a pro příští generace věrně zachycují pestrost života 
našeho městečka. 

V rámci propagace Nového Hrádku byla vydána turistická známka, turistická 
vizitka a několik pohlednic. 

 
V průběhu celého roku 2012 se velké množství kulturních aktivit konalo v rám-

ci oslav 650 let od první písemné zmínky o Novém Hrádku, zde je jejich struč-
ný výčet: 

 
� vydání mapy s místními a pomístními jmény Nového Hrádku a okolí včet-

ně označení míst přímo v terénu, 
� beseda s badatelem PhDr. Jaroslavem Čápem z Okresního archivu Náchod 

o historii Nového Hrádku 
� 19. května proběhly za velkého zájmu občanů hlavní oslavy. Na stěně kos-

tela byla posvěcena pamětní deska věnovaná kněžím. Po slavnostní mši se oslavy 
přesunuly na náměstí, kde po pronesených projevech a vystoupení dětí, byly po-
svěceny opravené památky. Odpoledne následoval průvod v dobových kostýmech 
od hradu Frymburk na náměstí. Zde následovalo vystoupení šermířů, zábavný 
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program pro děti, ukázka činnosti hasičů a večer Hrádouská veselice. V průběhu 
oslav probíhala výstava kronik, fotografií, promítání filmových ukázek z historie 
obce.  

 
 

� 1. července se uskutečnil sraz rodáků a všech bývalých i současných obča-
nů Nového Hrádku. Po poutní mši svaté následovalo přivítání v místním kině, kde 
byla pokřtěna a představena kniha Nový Hrádek 650 let. Při této příležitosti bylo 
možné po celý den navštívit a prohlédnout si: výstavu fotografií, kronik, pohlednic 
a filmové ukázky v kině, hrad Frymburk, úřad městyse, ZŠ, MŠ, knihovnu, sokolov-
nu, hasičskou zbrojnici a kostel sv. Petra a Pavla. Dále byly připraveny trhy lido-
vých řemesel a pouťové atrakce na náměstí, prodej upomínkových předmětů – 
kniha, pamětní mince, odznaky, pohledy.  

� 28. září 2012 – oslava svátku sv. Václava spojená se slavnostní mší, při 
které byly na historické prapory (obecní, sokolský, hasičský) připevněny jubilejní 
stuhy. Následně byla před kostelem zasazena pamětní lípa. 

� V rámci oslav proběhly i další akce: pochod Hrádouská vařečka, Župní so-
kolský slet, koncert skupiny Katapult, hasičské závody. 

Organizátorům a všem, kteří se podíleli na přípravách a zajištění kulturního 
dění v Novém Hrádku patří velké poděkování. 

Významnou událostí nejen pro věřící, ale i pro ostatní obyvatele, bylo umístění 
ostatků blahoslaveného Jana Pavla II. v místním kostele. V roce 2012 skončil svou 
dlouholetou službu na Novém Hrádku pan farář Józef Czarny, kterého nahradil pan 
farář František Hofman. 

V předvánočním období se městys přihlásil do soutěže o nejhezčí vánoční 
strom měst a obcí. Díky velké podpoře nejen místních občanů Nový Hrádek získal 
celkem 2236 hlasů a v kategorii obcí obsadil první místo. Finanční odměna bude 
v souladu s pravidly využita na nákup ekologických služeb nebo zboží. 

 
Technická infrastrukturaTechnická infrastrukturaTechnická infrastrukturaTechnická infrastruktura    

Městys je přiměřeně technicky vybaven. Elektrická energie je dostupná všem 
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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 kanali-
zace 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 
za využití dotace z Programu obnovy venkova k opravě veřejného osvětlení 
v ulicích K Javůrku a pod Šibeníkem. V ulici Klainova bylo instalováno fotovoltaic-
ké svítidlo (dar Ing. Petra Hlaváčka). Nový světelný bod byl instalován na propojce 
mezi ulicí Klainovou a ulicí Pod Vodojemem.  

   
Správa budov a věci bytovéSpráva budov a věci bytovéSpráva budov a věci bytovéSpráva budov a věci bytové    

Městys pronajímá celkem 44 bytů v 8 domech. Z toho 22 bytů bylo postaveno 
v letech 1996 – 2002. V loňském roce byla provedena oprava bytu č. 12 v budově 
č.p. 59 v ulici Náchodské. V tomto domě byla provedena i výměna sklepních oken.  

U obecního bytu Náchodská č.p. 288 byly vyměněny vchodové dveře. Byla pro-
vedena oprava a nátěr omítky na budově úřadu městyse. 

Ve vybraných obecních bytech došlo z důvodu dorovnání nájemného v místě 
obvyklém k úpravě nájemného. 

  
PohřebnictvíPohřebnictvíPohřebnictvíPohřebnictví    

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 byla podána žádost o poskytnutí dotace z Programu obnovy ven-
kova KHK pro rok 2013 na opravu další části hřbitovní zdi. 

 
 Veřejná prostranství a zeleňVeřejná prostranství a zeleňVeřejná prostranství a zeleňVeřejná prostranství a zeleň    

 Na ministerstvo obrany byla podána žádost o státní dotaci na rekonstrukci 
Pomníku padlých na Rzech. 

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. Na několika místech byly umístěny nové odpadkové koše. 

Velkou akcí bylo odborné ošetření a prořezání stromů v prostoru náměstí, kte-
ré provedla odborná firma. V rámci revitalizace veřejné zeleně byly ze zdravotních 
nebo bezpečnostních důvodů pokáceny topoly u hasičského hřiště, kaštan u auto-
busové čekárny na náměstí a 2 jasany na hřbitově. 
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Zadluženost městyseZadluženost městyseZadluženost městyseZadluženost městyse 
K 31. 12. 2012 zadluženost obce v přepočtu na jednoho obyvatele činila  

5.784,-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. 2012 je nesplacená částka tohoto úvěru ve výši 2 954 937,54 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 spo-
lufinancována z fondu EU.  

Ke dni 31. 12. 2012 je zůstatek nesplaceného úvěru v částce 0 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, 00 Kč.  

Ke dni 31. 12. 2012 je zůstatek nesplaceného úvěru v částce 1 468 070,- Kč. 
 
Mimo to vůči Fondu rozvoje bydlení má městys závazek ve výši         

152 144,77 Kč, tyto prostředky byly použity na rekonstrukci obecních bytů a 
domů ve vlastnictví občanů Nového Hrádku. 

 
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro občany Nového Hrádku tvoří 

40 971,94 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 a hledáni možností úsporných opatření.  

 
Zastupitelstvo a správa městyseZastupitelstvo a správa městyseZastupitelstvo a správa městyseZastupitelstvo a správa městyse    

K 31. 12. 2012 pracovalo zastupitelstvo městyse v tomto složení:  
Bc. Zdeněk Drašnar – starosta 
Vladimír Říha – místostarosta 
Bc. Pavel Bachura – člen kontrolního výboru 
David Bek – člen výboru pro společenské záležitosti 
Mgr. Marcela Havrdová – člen finančního výboru 
Ing. Jeronym Holý 
Imrich Chrenko – člen kontrolního výboru 
Mgr. Alena Lokvencová – předseda výboru pro společenské záležitosti 
Václav Suchánek – člen výboru pro společenské záležitosti 
Ing. Pavel Sobotka – předseda kontrolního výboru 
Ing. Radek Světlík – předseda finančního výboru 
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ZM Nový Hrádek v souladu se zákonem o obcích určilo, že pro výkon funkce sta-

rosty městyse je od 1. 7. 2012 člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Funkce mís-
tostarosty je od 1. 7. 2012 vykonávána neuvolněným členem zastupitelstva. 

Zásluhou společného postupu v rámci DSO Region Novoměstsko, které se týkalo 
sdružené dodávky elektrické energie, byly ušetřeny nemalé finanční prostředky. Také 
odběr zákonů v elektronické verzi (ASPI)v rámci DSO region Orlické hory byl pro 
městys výhodný. 

 
K 31. 12. 2012 byl počet obyvatel v naší obci 779, včetně trvale žijících cizinců ten-

to počet činil 791. Přistěhovalo se 20 osob, odstěhovalo se 9 osob, narodily se 4 děti, 
zemřelo 7 občanů.  Je potěšující, že vývoj počtu obyvatel na Novém Hrádku má dlou-
hodobě vzrůstající tendenci. 

 
Bc. Zdeněk Drašnar 

starosta 

 
 
 
 
 

Krátce...       ���� 
 
• 15. prosince 2012 se v místním kině uskutečnil Vánoční koncert se zpěvá-

ky z „místních zdrojů“. Vystoupily děti z mateřské školy, žáci základní 
školy a skvělý chrámový sbor. Nechybělo také farní divadlo. Zcela zaplně-
né kino se ponořilo do působivé vánoční atmosféry. 

• 23. prosince odpoledne v 16 hodin přijeli opět čtyři mladí trubači kapely 
Bysteranka, aby troubením koled a vánočních písní ohlásili občanům vá-
noční zvěst. 

• Vždy hojně navštívená Vánoční zábava se 26. prosince z důvodu uzavření 
místní sokolovny uskutečnila v kulturním domě na Borové. 

• 31. prosince o půlnoci skončila internetová soutěž O nejkrásnější vánoční 
strom obce našim vítězstvím. Strom dostal 2 233 hlasů a na poslední chvíli 
jsme porazili v pořadí druhé Kozlovice. Vítězství přineslo do pokladny 
městyse 30 tisíc korun. 
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http://www.rozsvitimevasevanoce.cz/soutez/ 

• 1. ledna 2013 při novoročním projevu prezident Václav Klaus vyhlásil dílčí 
amnestii. Týkala se více než 6000 vězňů a byla vnímána velice rozporupl-
ně. Kromě krátkodobých sazeb se dotkla dlouhotrvajících procesů s tuneláři 
a vyzněla v neprospěch postižených. Brzy se začaly ozývat protesty.          
4. března na návrh 27 senátorů Senát schválil stížnost na prezidenta Václa-
va Klause. 

• 2. ledna zemřel ve věku 75 let filmový historik, autor oblíbených televiz-
ních pořadů Hledání ztraceného času, Karel Čáslavský. 

• 2. ledna skončila regulace nájemného. 
• 5. ledna se konala každoroční 

celostátní charitativní akce 
Tříkrálová sbírka 2013. Sku-
pinky obcházely s pokladničkou 
dům od domu a občané měli 
možnost přispět na dobrou věc, 
na účelnou pomoc lidem 
v nouzi. 

• 7. ledna zemřela ve věku 81 let 
významná herečka a bývalá ředi-
telka Divadla na Vinohradech Jiřina Jirásková.  

• 7. ledna byl vyhlášen konkurs na místo ředitele Základní školy Nový 
Hrádek. Ředitel Josef Petera odešel na vlastní žádost k 1. lednu 2013. 

• 11. a 12. ledna 2013 proběhlo 1. kolo historicky první přímé volby prezi-
denta České republiky. Účast voličů v městysi byla 75, 09 %, počet ode-

12 

vzdaných platných hlasů byl 437. Voliči vybírali z 9 kandidátů, kteří se zde 
umístili: 

1. Karel Schwarzenberg – 98 hlasů (22,46 %)  
 
2. Ing. Miloš Zeman - 84 hlasů (19,2 %)  
 
 
3. Ing. Jan Fischer, CSc. – 60 hlasů (13,7%) 
4. MUDr. Zuzana Roithová – 53 hlasů (12,1 %) 
5. Jiří Dienstbier – 51 hlasů (11,7 %) 
6. Prof. JUDr. Vladimír Franz – 45 hlasů (10,3 %) 
7. Taťana Fischerová - 20 hlasů (4,6%) 
8. Ing. Jana Bobošíková – 13 hlasů (3%) 
9. MUDr. Přemysl Sobotka – 13 hlasů (3 %) 

Celostátně získal Ing. Miloš Zeman 24,2% a Karel Schwarzenberg 
23,4% a stali se finalisty pro 2. kolo voleb. 
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25. a 26. ledna proběhlo 2. kolo historicky první přímé volby prezidenta 
České republiky. Účast voličů v městysi byla 69,85 %, počet odevzda-
ných platných hlasů byl 406. Na prvním místě se opět umístil Karel Sch-
warzenberg s 229 hlasy (56,4 %) a na druhém místě Ing. Miloš Zeman se 
177 hlasy (43, 6 %). Celostátně bylo pořadí opačné, Ing. Miloš Zeman zví-
tězil s 24, 2 % a v pořadí druhý Karel Schwarzenberg získal 23, 4 %.  

• 19. ledna uspořádala TJ Sokol Sousedské posezení Na Kovárně náhradou 
za Sokolský ples. Většina účastníků přišla v maskách opačného pohlaví a 
všichni se při kytaře Miloše Langra dobře pobavili. 

• 21. ledna se konala inaugurace amerického prezidenta Baracka Obamy 
po jeho druhém zvolení.  

• 23. ledna Cestovní agentura Jana Hudková zorganizovala zájezd na 
veřejnou generálku muzikálu Děti ráje  v Goja music hall v Praze. Agentura 
již řadu let nabízí pestrý výběr služeb a provádí je velmi spolehlivě. Jde pro 
občany o velmi dobrou službu. 

• 26. a 27. ledna se uskutečnilo v tělocvičně základní školy otevřené studio 
Fotoklubu Nový Hrádek. Nabídlo zájemcům bezplatné fotografování a je-
jich přenesení na přinesený USB disk. 

• 28. ledna zemřel ve věku 72 let autor všech současných českých banko-
vek, grafik Oldřich Kulhánek. 

• 9. února se v kulturním domě na Borové uskutečnil Tradi ční hasičský bál. 
Hrála hudba TROP. Hasiči nabídli opět bohatou tombolu a zajistili zájem-
cům také dopravu na ples i z plesu. 

• 11. února oznámil k 28. únoru 2012 20.00 hod. papež Benedikt XVI.     
(85 r.) rezignaci na svůj úřad ze zdravotních důvodů. Jedná se o první pa-
pežskou rezignaci po 700 letech, záležitost, která přepisuje církevní dějiny.  

• 15. února vyděsil Rusko pád asteroidu, který před vstupem do atmosféry a 
následným roztříštěním vážil asi 10 tun. Dopadl do jezera v oblasti Čel-
jabinsku. Zraněny byly stovky lidí, kteří většinou utrpěli řezné rány od skel 
oken rozbitých tlakovou vlnou. Podobnou událost nelze předvídat. 

• 16. února se uskutečnil 17. ročník Přejezdu Orlických hor na běžkách. 
Trasu 22 km ze Šerlichu na Haničku nebo naopak zdolalo 57 lyžařů. Na 
start v Dobrušce přijeli v 15 autech.  
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• 17. února se na Panské stráni uskutečnil pro nedostatek sněhu odkládaný 
Župní lyžařský přebor v obřím slalomu. Zúčastnilo se ho jenom 16 žáků 
z Nového Hrádku a z České Skalice. Závod zajišťovalo 12 pořadatelů. 

• 26. února proběhl konkurs na ředitele Základní školy Nový Hrádek. 
Konkursní komise doporučila do této funkce Mgr. Aleše Páva. Na základě 
tohoto doporučení provede jmenování ředitele starosta městyse ke dni       
1. července 2013. 

• 28. února se konalo 25. zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek. 
Provedlo kontrolu úkolů, schválilo rozpočet na rok 2013 a starosta přednesl 
zprávu o činnosti zastupitelstva v roce 2012. 

• 4. března od 19 hodin proběhla v restauraci Na Kovárně Volební valná 
hromada TJ Sokol Nový Hrádek. Výbor jednoty se omladil o 3 nové čle-
ny. Úspěšně se dokončuje 2. etapa rekonstrukce sokolovny. 

• 7. březen, den narození T. G. Masaryka, byl posledním dnem Václava 
Klause ve funkci prezidenta České republiky, kterou zastával 10 let.  

• 8. března proběhla slavnostní inaugurace nově zvoleného prezidenta 
Miloše Zemana. 

 

Alfons Allais: Čím je život prázdnější, tím je těžší. 
Anna Marková 

 
 



15 

MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK - Hospodaření v roce 2012 
Daň z příjmu ze závislé činnosti 1 334 372,42 Kč   
Daň z příjmu fyzických osob  71 195,65 Kč   
Daň z příjmu právnických osob -městys  601 730,00 Kč   
Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů                   132 738,88 Kč   
Daň z příjmu právnických osob   1 299 652,04 Kč   
Daň z přidané hodnoty                                     2 599 059,61 Kč   
Poplatky za znečišťování ovzduší 7 900,00 Kč   
Odnětí lesní a zemědělské půdy-podíl 893,00 Kč   
Správní poplatky 19 940,00 Kč   
Odvod z VHP 51 076,12 Kč   
Poplatky ze psů 14 849,00 Kč   
Poplatek z rekreačního pobytu  34 600,00 Kč   
Poplatek za užívání veřejného prostranství  450,00 Kč   
Poplatek z ubytovací kapacity                              5 914,00 Kč   
Odvod loterií a VHP 28 149,68 Kč   

Daň z nemovitosti  508 228,38 Kč   

Celkem daňové příjmy                                                                 6 710 748,78 Kč 
      
Prodej vodovodu a kanalizace VaKu 343 053,60 Kč   
Prodej pozemků 11 880,00 Kč   
Příspěvek na pořízení změny č. 4 ÚP obce 23 060,00 Kč   

Dar na nákup cisterny pro SDH 34 000,00 Kč   

Celkem kapitálové příjmy                                                           411 993,60 Kč 
Lesní hosp., prodej dřeva vč. DPH                                          312 136,20 Kč   
Pronájem obchodu včetně DPH 28 800,00 Kč   
ZŠ - nájemné z prostor 2 820,00 Kč   
Odvádění a čištění odpadních vod  46 638,00 Kč   
MŠ - nájemné z prostor 4 408,00 Kč   
Tělovýchova-pronájem LV           1 000,00 Kč   
Kino, vstupné 40 236,00 Kč   
Kultura, příjmy z činnosti, dary na 650 let 183 217,30 Kč   
Zdravotnictví, pronájem 12 625,00 Kč   
FRB - příjem úroků od obyvatel 1 970,70 Kč   
Bytové hospodářství, nájemné, služby, úroky 888 503,14 Kč   
Nebytové hospodářství 9 970,00 Kč   
Pohřebnictví 25 816,08 Kč   
Komunální služby, územní rozvoj, nájemné 21 143,00 Kč   
Komunální odpad, prodej popelnic, služby 176 183,00 Kč   
Třídění KO-EKOKOM, Asekol,železo, papír 174 123,50 Kč   
Prodej dřeva z veřejné zeleně 21 325,60 Kč   
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Příjmy za pojistnou událost, poškození čp. 28 10 184,00 Kč   
Příjmy z úroků a dividend                                      1 552,17 Kč   

Splátky půjčených prostředků od obyv. 53 511,31 Kč   

Celkem nedaňové příjmy                                                 2 016 163,00 Kč 
Převody z rozp. účtů do SF, HÚ         619 519,82 Kč   
Dotace ze SR na školství, správu  460 670,00 Kč   
Dotace od KHK pro ZŠ 20 000,00 Kč   
Dotace ze SR a EU pro ZŠ na vzdělávání 355 231,20 Kč   
Dotace na volby 2012 32 000,00 Kč   
Dar pro MŠ od KHK   15 000,00 Kč   
Dar od KHK na 650 let výročí městyse 25 000,00 Kč   
Dotace na hospodaření v lesích od KHK 34 580,00 Kč   
Dotace od obcí na školství 160 000,00 Kč   
Dotace od Úřadu práce Náchod 277 695,00 Kč     
Čerpání půjčky z FRB městysem na byty 45 000,00 Kč   
Dotace z POV od KHK na MK 127 053,00 Kč   
Dotace pro SDH od KHK 12 633,00 Kč   

Dotace ze SZIF na památníky náměstí 156 856,00 Kč   

Dotace na MK Na Farách z MMR 1 000 000,00 Kč   

Dotace z POV od KHK na VO 108 000,00 Kč   

Celkem dotace                                                          3 449 238,02 Kč 

Konsolidace příjmů    - 664 519,82 Kč 

Úhrn příjmů                                                                        11 923 623,58 Kč 

 
Výdaje:                                                                                  z toho investice 
Lesní hospodářství                                                 86 082,00 Kč   
Obchod a cestovní ruch 35 812,00 Kč   
MK, chodníky vč. náměstí a zimní údržby 1 736 770,71 Kč 1 281 605,00 Kč 
Lyžařský vlek - odvody za odnětí půdy 910,00 Kč   
ČOV, kanalizace 54 335,88 Kč   
ZŠ-přísp. na provoz, opravy, udržitelnost 2 099 257,20 Kč 49 680,00 Kč 
Výst. vodovodu Na Farách 12 900,00 Kč 12 400,00 Kč 

MŠ a ŠJ, přísp. na provoz, dar od KHK  755 000,00 Kč   
Kino včetně víceúčelového využíti 205 959,32 Kč   
Knihovna   52 162,24 Kč   
Frymburské ozvěny 14 340,00 Kč   
Kultura vč. památek                                                 496 372,80 Kč   
Zdravotnictví     89 293,35 Kč   
Hřiště u ZŠ 1 078,00 Kč   
Komise pro obřady a slavnosti 20 377,00 Kč   
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Příspěvek na opravy sokolovny 200 000,00 Kč   
Využití volné času-pozemek pod ZŠ 11 177,00 Kč   
Příspěvek-HOSPIC, NONA 10 000,00 Kč   
Podpora výstavby-půjčka z FRB občan 20 000,00 Kč   
Územní plánování - změna ÚP č. 3 40 120,00 Kč 40 120,00 Kč 
Bytové hospodářství                                         560 973,00 Kč   
Nebytové hospodářství 4 946,60 Kč   
Veřejné osvětlení                                                  359 920,98 Kč   

Pohřebnictví 36 152,00 Kč   
Za připojení k el. energii Na Farách 57 000,00 Kč   
Výlep plakátů, pozemky, Zástavba RD 386 665,34 Kč 293 776,00 Kč 
Odpadové hospodářství -odvoz KO                                      186 731,00 Kč   
Třídění KO, sběr nebezpečného odpadu 158 400,00 Kč   
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň                    473 844,20 Kč   
Smlouva o spolupráci - cisterna SDH 300 000,00 Kč   
Hasiči včetně oprav has. zbrojnice  191 592,38 Kč   
Zastupitelstvo obce         774 882,56 Kč   

Správa vč. řízení projektů, SW,vybavení 1 235 439,00 Kč   

Volby do zastupitelstev krajů a senátu 2012 37 031,20 Kč   

Daň z příjmu za obec a DPH 996 932,20 Kč   
Pojištění majetku obce 24 907,94 Kč   
Finanční operace, peněžní ústavy 21 757,37 Kč   
Převody vlastním fondům obce FRB,SF            664 519,82 Kč   

Dotace DSO Orlické hory, Novoměstsko 31 152,00 Kč   

Celkem výdaje                                                12 444 795,09 Kč 1 677 581,00 Kč 

Konsolidace výdajů -664 519,82 Kč   

Celkem výdaje po konsolidaci 11 780 275,27 Kč 1 677 581,00 Kč 

Rozdíl příjmů a výdajů 143 348,31 Kč   

Třída 8 
Úvěr SFRB - splátky -197 640,07 Kč 
Úvěr infrastruktura Na Farách-splátky -408 000,00 Kč 
Hypotéční úvěr - splátky -242 775,39 Kč 
Změna stavu fin. prostředků na BÚ                        748 529,88 Kč 
Splátka úvěru na předfinancování náměstí -50 555,72 Kč 
Operace z peněžních účtů-DPH z PDP 7 092,99 Kč 

Financování třídy 8                                      -143 348,31 Kč 
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Vážení bratři a sestry, milí občané, 
rok se s rokem sešel a my se tu opět setkáváme s malou zprávičkou, aby-

chom alespoň letmo zhodnotili uplynulý rok našeho místního hasičského 

sboru.  

 
Jako každoročně i v tomto roce se sbor snažil udržovat, obnovovat a zvele-

bovat vše, co bylo v letech minulých vybudováno. Zmiňme údržbu hasičského 
hřiště, nákup a obnovu 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 dý-
chací technikou značky SATURN jsme na jaře a na podzim provedli pravidel-
nou prověrku v polygonu ve Velkém Poříčí. Prověrek se zúčastnili všichni nosi-
telé dýchací techniky naší jednotky.  V podzimním čase jsme opět  absolvovali 
aplikační cvičení. Zdravotní prohlídky a průběžná školení jsou nedílnou sou-
částí 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 Ra-
domír, Mareš Lukáš, Rázl Jaroslav, Ruffer Petr, Ruffer Jakub, Suchánek Vla-
dimír, Špreňar Jaroslav, Špreňar Jaroslav ml., Štěpán Ivo a Štěpán Radim. 

  Významnou událostí pro náš sbor a krokem k ještě většímu zkvalitnění 
našich zásahů, byl nákup nové cisterny, která, jak jistě víte, už parkuje v naší 
zbrojnici. Její kvality jsme vyzkoušeli i při letošních zásazích (Jejich výčet a 
podrobnosti budou zveřejněny v následujícím vydání). Samotná koupě vozidla 
stála nemalé úsilí mnoha lidí a členů sboru a samozřejmě i financí. Vám všem, 
kteří jste přispěli finančně, ale i morálně, moc a moc děkujeme.  Další infor-
mace ohledně vybavení a parametrů vozidla můžete nalézt na našich interne-
tových stránkách. 

Jako každoročně jsme pořádali hasičský bál a neminulo nás ani velikonoční 
veselí. Za účast a tím i podporu sboru velice děkujeme. 

Vážíme si našeho dámského osazení sboru a ke dni matek jsme je alespoň 
potěšili kyticí. S radostí a úctou jsme navštívili naše členy, kteří oslavili svá 
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významná jubilea. Našim nejmenším jsme opět přichystali mikulášskou nadíl-
ku, při které se i otrlému hasičskému dorostu rozklepou kolena.   

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 koná 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. Zde bych ráda vy-
zdvihla letošní krásné umístění našeho družstva mužů, kteří obsadili 1. místo 

v tomto seriálu soutěží. Krásné a něžné pohlaví našeho sboru opět nezklama-
lo. Jejich 2. a 3. místo v kategorii žen, ukazuje na jejich fyzické kvality. Jsou 
dost tvrdým oříškem pro konkurenční družstva. 

I letos jste mohli jejich um a šikovnost sledovat na již tradičním podzimním 
kole Primátor ligy zde na Novém Hrádku. Opět nechybělo pivečko, prasátko, 
něco silnějšího k povzbuzení a vtip spolu s šarmem komentátora p. Bachury, 
kterému tímto děkujeme. 

Jak víte, letošní rok byl bohatý na program v rámci oslav. I zde nám bylo ctí 
pomoci nejen jako sbor, ale i jako občané městyse při organizaci a i samot-
ných přípravách. Ač se zdá korigování dopravy a přípravy stanů včetně vyba-
vení maličkostí, nenechte se mýlit, opravdu není.  

Při této příležitosti jste si mohli prohlédnout průřez práce sboru za uplynulá 
léta na výstavě v místní zbrojnici a samozřejmě i cisternu. Tímto patří dík Jar-
mile Grimové, Olině Bekové, Martině Suchánkové, Petře Přibylové a Radce 
Světlíkové, které výstavu chystaly.    

 
Dnešní doba je nelehká a chod našeho sboru na úrovni, jakou máme, je 

opravdu finančně dosti náročný. Proto se sami snažíme získávat finanční pro-
středky, kde se dá. Sběrem kovového odpadu počínaje a zábavami a plesem 
konče.  

Výčet výjezdů a jejich podrobný popis, umístění a zdarů našich mladých 
hasičů, spolu s podrobnějšími informacemi o chodu našeho sboru, budou zve-
řejněny v následujícím čísle.  

 
Závěrem patří poděkování všem místním složkám a úřadu městyse za spo-

lupráci a přízeň.    
Do nového roku si Vám všem dovoluji popřát hodně spokojenosti, životní 

pohody a hlavně zdraví. 
Jednatel SDH Petra Přibylová 
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Sokolové na přejezdu Orlických hor  
16. února 2013 posedmnácté 
  

V sobotu 16. února 2013 o půl osmé ráno se skupina turistů s běžeckými lyžemi 
opět po roce sešla na náměstí v Novém Hrádku. Setkali se staří známí z Hrádku a Bo-
rové mnozí i po několikáté, ale i další nové mladé tváře městečka chtivých zdravého 
pohybu. Proběhlo tradiční fotografování účastníků pokud možno na místních hroma-
dách sněhu. Po přesunu auty k benzinové pumpě v Dobrušce máme tradičně sraz s 
dalšími příznivci těchto výletů. Po 
organizačních pokynech vzorně 
připravené akce, došlo opět na další 
dokumentační foto. Lyžaři z České 
Skalice letos jeli v našem protismě-
ru z parkoviště pod Masarykovou 
chatou na parkoviště pod Hanič-
kou. Na nás letos připadla trasa 
„méně oblíbená“, protože se více 
stoupá, než sjíždí. Počasí by bylo 
téměř ideální, jen kdyby zasvítilo 
trochu sluníčko a bylo vidět přes 
mlhu po krajině. Ale neválo, ne-
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mrzlo a sníh se lepil na lyže jen těm, co špatně namazali. Teplota se držela slabě pod 
nulou, občerstvení na Pěticestí a Velké Deštné bylo dostupné a tak nám vlastně nic 
nechybělo. Absolvovali jsme 22 km a ve zdraví se vrátili. Náš hlavní bezvadný organi-
zátor Pavel Bohadlo se této cesty neúčastnil.  Nenechal si ale ujít výlet s manželkou a 
vnukem na Velkou Deštnou. Na cestu do výchozích míst vyjelo 15 aut, účastnilo se 29 
výletníků z Nového Hrádku, 4 z Borové a 24 z České Skalice. 

 
náčelnice Martinková Lidmila 

 
 

 

Zpráva náčelnice T. J. Sokol Nový  Hrádek za rok 2012 
 

Naše jednota je v župě Podkrkonošské-Jiráskově s dalšími 28 jednotami. 
Pod sporty jsme měli registrovány oddíly lyžařský, volejbalový a florbalový a 
malou kopanou. Cvičení a další sportovní i rekreační aktivity máme evidovány 
v odboru všestrannosti. 

Rok 2012 se naplňoval pokračováním v nácviku sletových skladeb a vyvr-
cholením vystoupeními na akademiích v Úpici, Dvoře Králové, Polici nad Me-
tují, župním sletu doma v Novém Hrádku, oblastním sletu v Hradci Králové a 
XV. všesokolském sletu v Praze. Celkem nacvičovalo 38 cvičenců, vystupovalo 
37. Předvedli jsme skladby pro rodiče a děti a mladší žactvo „Ať žijí duchové“ 
s vedoucí nácviku za župu Martinkovou Lidmilou, pro ženy a dorostenky „Ne-
be nad hlavou“ s cvičitelkou a župní vedoucí nácviku skladby Markétou Vaň-
kovou. Nácvik třetí skladby určenou pro muže „Chlapáci III „ vedl Martinek 
Zdeněk zástupce vedoucího nácviku za župu. Všechny děti i dospělí byli zod-
povědní k nácviku i prezentaci při vystoupeních. Velké díky všem, kteří cvičili 
i jakkoliv pomáhali při uskutečnění Župního všesokolského sletu v Novém 
Hrádku, který se konal k 150. výročí založení Sokola a také 650 letům první 
písemné zmínky o Novém Hrádku. Věřím, že jsme obstáli, diváky potěšili a 
Hrádek zase trochu zviditelnili. 

V zimním a jarním období jsme se scházeli ještě v sokolovně, od podzimu 
již ve školní tělocvičně, kde jsme se museli přizpůsobit možnostem v tomto 
menším, ale teplém prostoru. V mimořádném období jsme měli a máme přístup 
do tělocvičny zdarma se souhlasem městyse Nového Hrádku a vedení základní 
školy, za což velmi děkujeme. Jsme za to vděčni, i když v této tělocvičně ne-
můžeme provozovat míčové hry pro dospělé jako fotbal, volejbal a florbal. 

V minulém roce nejmenší děti s rodiči měli v sokolovně cvičení s Lucií 
Hrnčířovou, ale od podzimu se ve školní tělocvičně s Lucií scházeli už jen 
předškoláci.  
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Rodiče a děti si od nového školního roku vzala na starost Veronika Boha-
dlová a teplé prostředí jim určitě vyhovuje. Obě cvičitelky pro děti vymýšlejí 
nedocenitelné, zábavné a účelně zaměřené cvičební hodiny.  

Mladší žákyně se schází se mnou „ Lídou“, jak se snažím jim říkat, aby mě 
oslovovaly. Zaměřujeme se na základy gymnastiky, na hry a pohyb, který je pro 
jejich tělo užitečný.  

Zdravotní hodinu týdně mám i s ženami, které dobře zvládají pohyb, přimě-
řený našemu věku. Používáme různé náčiní, které nám zpestřuje průběh cvičení 
a také zintenzivňuje pohyb. 

Se svou přirozenou autoritou vedl Pavel Sobotka mladší žáky k základům 
kopané a všestrannosti. 

Mladší ženy, které si chtějí udržet kondici, cvičí dvakrát v týdnu s Markétou 
Vaňkovou.  Také používají různé náčiní pro zesílení účinku cvičení. Markéta je 
výborná cvičitelka, to mi dají přítomné ženy jistě za pravdu. Zvyšuje a udržuje 
si zodpovědně kvalifikaci na různých kurzech a doškolovacích seminářích. 

Muži, kteří se scházeli na rekreační volejbal pod vedením Miloše Langra, 
vyřešili prostor pravidelnými návštěvami v sokolovně v Dobřanech. 

Skupinu mužů, kteří provozují kondiční posilování, a v jednotě ji zastupuje 
Bohouš Petr, si zatím pronajala prostor nad prodejnou pana Švorce.  

Malou kopanou hráli muži pod vedením Radka Lanty. 
Florbal vedl a staral se o kluky pravidelně jednou týdně Vojta Havrda. V 

březnu se účastnil s 5 chlapci turnaje ve Lhotě u Červeného Kostelce (3. z 9) a 
již bez tréninku v listopadu v Jaroměři župního přeboru ve florbalu (1. z 3 druž-
stev). 

Stále se snažíme dle finančních možností nakupovat různé náčiní a sportovní 
nářadí, které motivuje a zpestřuje průběh cvičení. 

Cvičitelé mohou získávat zkušenosti a nové podněty na různých školeních. 
Sokol nabízí vyškolení cvičitelů všestrannosti čtvrté až první třídy a dále různé 
semináře zaměřené na věk cvičenců a druh pohybu. 

V listopadu prošli dvoudenním školením pro cvičitele IV. třídy v Náchodě 
Pavel Sobotka, Radka Machová a Lucie Hrnčířová. 

Pravidelně přispíváme aktuálními zprávami do místního čtvrtletníku Frym-
burské ozvěny, informace podáváme ve vývěsce na náměstí a internetových 
stránkách obce. 

DĚKUJI všem cvičitelům a vedoucím, kteří se starají o své malé i velké svě-
řence a jsou ochotni dát jim svůj čas a energii. Děkuji všem, kteří nás na Hrád-
ku vidí, není jim sokolská činnost lhostejná, přispívají finančně, pomáhají. Aby 
se nám i nadále dařilo, zdravím vás se sokolským Nazdar! 
 

náčelnice Martinková Lidmila 
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ZPRAVA O ČINNOSTI ŽEN VE SBORU ZA ROK 2012 
NOVÝ HRÁDEK - KOVÁRNA 
 

Ženy v našem sboru v letošním roce svým počtem dosáhly jedné třetiny z celkového 
počtu členské základny. Registrováno je 26 žen. 

Z tohoto počtu jsme i v letošním roce utvořily dvě stálá soutěžní družstva, která ab-
solvovala seriál soutěží Náchodské hasičské ligy. Další družstva byla vytvořena pro 
soutěže pohárové a soutěž v okrsku Mezilesí. Další členky pracují již hezkou řádku let 
jako rozhodčí požárního sportu pro dospělé i soutěží mladých hasičů s názvem hra 
„Plamen". Dvě jsou vedoucí mladých hasičů, tři pracují ve výboru sboru. Zastoupení 
máme též v okrsku a v okresním výkonném výboru. 

Podstatnou náplní činnosti jsou školení, porady a semináře, které napomáhají ještě 
kvalitnějšímu a dokonalejšímu zvládnutí všech daných úkolů a povinností, které vyplý-
vají z jednotlivých funkcí našich členek. Pomoc a spolupráce s našimi muži je již za-
běhnutý a dobře nacvičený rituál. Opět jsme pomáhaly při všech společenských akcích, 
sportovních i tradičních aktivit, které v letošním roce byly ve znamení příprav a průbě-
hu vlastních oslav u příležitosti 650 let od první písemné zmínky založení Nového 
Hrádku. Každý rok již tradičně začínáme Hasičským plesem, vždy začátkem února. V 
dubnu je to pak Velikonoční zábava a pravidelný sběr kovového odpadu. Letos se na 
našem cvičišti vysazovaly nové stromky za pokácené topoly. Poslední den v dubnu 
probíhá pálení čarodějnic, kde držíme požární hlídky. Měsíc květen je náročný jak na 
četnost soutěží, tak na kulturní činnost. Letos to byly již zmíněné oslavy 650 let našeho 
městyse. Pomohli jsme při organizaci akce, na parkovišti, při dobovém průvodu, naše 
děti předvedli požární útok a přispěli jsme kapitolou o historii a současnosti našeho 
sboru do knihy, která u této příležitosti byla vydána. 
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Také jsme v hasičské zbrojnici vytvořili výstavku o historii a současnosti naší čin-
nosti a byla předváděna zájemcům podrobná prohlídka naší nové Tatry.  

Hned 3. června proběhl na sokolském hřišti Sokolský slet, kde některé naše členky 
cvičily, koordinovaly dopravu a spolu se základní školou zabezpečily první pomoc. 
Týden po této akci jsme trénovaly a následně cvičily na okrskové soutěži v Libchyních. 
Ve složení Martina Suchánková, Andrea Nývltová, Jarmila Grimová, Olina Beková, 
Nikol Nývltová, Radka Světlíková a Mirka Lantová po dvou pokusech získaly pohár za 
první místo. 

V červnu jsme ještě zabezpečovaly občerstvení a požární dozor na koncertu legen-
dární skupiny Katapult v místní sokolovně. Tradiční pouťové opékání se uskutečnilo v 
rámci oslav na náměstí, kde živou hudbu obstaral Pavel Grim. 1. července se opět v 
rámci oslav uskutečnil sraz rodáků, kde jsme opět pomáhaly regulovat dopravu a měli 
otevřenou zbrojnici s výstavou a předvedením nové Tatry. 20. července se konala pohá-
rová soutěž v Provodově, kde i za špatného počasí jsme skončily na pěkném třetím 
místě. 

V měsíci srpnu jsme byli pozváni na soutěž v Bohdašíně, na kterou jsme nakonec 
dali dohromady družstvo složené za muže a jedno družstvo žen. V náročném požárním 
útoku jsme obsadily sedmé místo. 

Ten samý den pak pět našich členů odjelo do Vrchovin, kde místní sbor slavil 130 
let svého založení. Zde jsme obdrželi almanach o činnosti sboru a vlaječku. Byla to 
velmi pěkná akce. 

Ke konci měsíce srpna již tradičně hasiči z Přibyslavi pořádají svou pohárovou sou-
těž. Zde jsme se po jednoleté přestávce zúčastnily a vybojovaly šesté místo. Ženy také 
doplnily naše družstvo mužů a to též skončilo na šestém místě. Hodně práce a příprav 
obnáší i naše pohárová soutěž, která se letos konala l. září na cvičišti. 

Zde je nutné zajistit nejen soutěžní družstva, ale i občerstvení, obsluhu ve stáncích, 
obsluhu u pečení vepříka, obsluhu u udírny, rozhodčí a v neposlední řadě komentátora 
celé soutěže a členy pro technické zázemí. Tito všichni si opravdu zaslouží poděkování 
za jejich poctivou a namáhavou práci. 

Poslední událostí k hrádovským oslavám bylo uctění svatého Václava. 28. září jsme 
se sešli v místním kostele, kde se po mši svaté připínaly pamětní stuhy na prapory. Pro 
nás důležitou událostí bylo slavnostní vyhlášení výsledků Náchodské hasičské ligy, 
které si vzal na starost sbor z Vysokova. 

Letošní ročník se skládal z osmi soutěží, které pořádal Ohnišov, Velká Jesenice, 
Blažkov, Vršovka, Vysokov, Nový Hrádek, Bukovice a Kramolna. Naše dvě ženská 
družstva se umístila na druhém a třetím místě v celkovém součtu všech soutěží. 

Jsou to krásná umístění a zde se patří poděkovat děvčatům za jejich získání. Jsou to: 
Martina Suchánková, Žaneta Siegelová, Martina Řeháková, Šárka Lantová, Mirka Lan-
tová, Dana Fišerová, Nikola Siegelová, Andrea Sieglová, Nikol Nývltová, Andrea Su-
chánková, Adéla Siegelová, Zuzana Rufferová, Jana Fišerová a Andrea Nývltová. 

Celoročně pak přispíváme svými články do Frymburských ozvěn, informujeme naše 
členy i veřejnost o naší činnosti prostřednictvím vývěsky na náměstí, vychováváme naši 
mladou generaci, zaznamenáváme veškeré naše dění do kroniky a jsme oporou pro naši 
mužskou část sboru. 
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Závěrem chci poděkovat všem členům v našem sborovém výboru za jejich zásluž-
nou a nikým nenahraditelnou práci. Protože jací jsou naši členové, takový je celý sbor. 
Také děkuji našim příznivcům a fandům za podporu a členům městyse za dobrou spo-
lupráci. Dík patří i členům okrsku a HZS za dobrou spolupráci. Do roku 2013 přeji 
všem zde hlavně pevné zdraví, aspoň kousek štěstí, pohodu doma i na vašich pracoviš-
tích a ještě mnoho hezkých zážitků a pohody mezi hasiči. 

Jarmila Grimová, 
referentka žen 

 
 
 
 

Jak jsem se setkal sJak jsem se setkal sJak jsem se setkal sJak jsem se setkal s    KrakonošemKrakonošemKrakonošemKrakonošem    

Tak aby Vám bylo jasno hned ze začátku, jmenuju se Rampušák a spo-
lečně s Kačenkou vládnu horám Orlickým. 

 

 
 
Jednoho dne, byl jsem zrouna na návštěvě u novohrádouského skřítka 

Frymbulína, za mnou přiletěla krakonošova spojka – sojka. Od vládce 
krkonošských hor mi předala pozvání na slavnostní zahájení Zimního 
srazu Klubu českých turistů, který se konal 7. – 10. 2. 2013 v Jilemnici. 
Říkala, že by se tam s námi měl poprvé v historii setkat ještě Krulišák – 
vládce Kralického Sněžníku. Takové pozvání se neodmítá, a tak jsem 
Krakonošovi po sojce vzkázal, že přijedu.  

Kačenka se mnou chtěla jet také, ale já jsem to rázně vodmítl. Mám 
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totiž v živé paměti, jak se ten krkonošskej holomek o ni ucházel. Je sice 
praudou, že jej Kačenka  vždy vodmítla, ale co kdyby... A tak jsem se 
vydal do Jilemnice sám. Krakonoš na mne již čekal na Jilemnickém ryn-
ku a hned na uvítanou do mne nacpal nějakej krkonošskej utrejcht. Kru-
lišák bohužel nepřijel, protože při svých neplechách si polámal hnáty a 
vyrazil zuby. Tak jsme na tu slávu zůstali s Krakonošem sami. Ještě před 
příchodem turistů jsme měli čas vyříkat si záležitosti kolem Krakonošova 
laškování s Kačenkou. Když mi vládce Krkonoš vodpřísáhnul, že za Ka-
čenkou byl naposledy před 160 lety a od té doby na ni ani nepomyslel, 
padly mezi námi i ty poslední zábrany.  

 
Jilemnickej rynek se postupně začal plnit turisty. Co Vám mám pou-

dat, rázem jsme se stali středem pozornosti. Focení nebralo konce, bles-
ky lítaly jak při největší bouřce na Vrchmezí. Při té příležitosti jsem se 
dozvěděl, co se Krakonošovi v žádném případě nesmí dělat. Je to věc, 
která jej rozčílí ještě více, než když Trautenberk chtěl získat peříčko 
z jeho sojky. Běda tomu, kdo Krakonoše zatahá za fousy! A co se 
s takovým ubožákem stane? Strašná věc! Musí Krakonošovi koupit kalí-
šek toho jejich krkonošskýho utrejchtu! 

Po zahájení srazu jsme s Krakonošem pokračovali v živé debatě. Když 
turisté odešli, zůstali jsme spolu sami. Večer pěkně utíkal, vzájemně jsme 
se tahali za fousy, kalíšky nebraly konce. A nastal čas loučení, Krakonoš 
mi na památku dal březovej knoflík a já vyrazil k domovu. Byla to těžká 
cesta. Mimo to, že jsem si šlápl do Rozkoše a zakopnul o Dobrošovskou 
rozhlednu, tak na Novým Hrádku jsem si o sloup bývalé vrtule roztrhl 
sváteční hubertus. To víte, že Kačenka mne moc nepochválila, ale ráno 
se již jako věrná družka o mne starala. V ledové Olešence mi namáčela 
obklady a vařila mateřídouškový čaj. Já ji zase na oplátku slíbil, že Kra-
konoše již nikdy za fousy tahat nebudu. 

 
Tak a to je vše o mém posledním setkání s vládcem Krkonoš. To víte i 

my, nadpřirozené bytosti, máme někdy své slabé chvilky.  
 

Z Vrchmezí Vás zdraví Váš Rampušák 
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Společenská kronika 

leden - březen 2013 

 

Naši nejstarší občané oslavili narozeniny: 
Šritrová Milada 79 let 
Suchánková Helena 72 let 
Novotný Josef 79 let 
Fišerová Miloslava 75 let 
Přibylová Blanka 73 let 
Jirmanová Božena 75 let 
Beková Zdeňka 73 let 
Rázl Jaroslav 80 let 
Přibyl Josef 78 let 
Klamtová Vlasta 75 let 

Linhartová Anna 88 let 
Hažer Jan 88 let 
Hánlová Marie 80 let 
Přibylová Božena 88 let 
Lichý Josef 82 let 
Grulichová Květoslava 72 let 
Kotyška Josef 75 let 
Kopecká Božena  81 let 
Řeháková Anna 78 let 

  
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, dostatek životního elánu a optimismu 

a ještě hodně spokojených a šťastných let v našem městysi. 
 

 

 

Noví občánci:  
 

Alžběta Vondřejcová (narozena 2012) 

Karolína Světlíková 
 
Šťastným rodičům blahopřejeme. 

 
Zemřela:  
 

MUDr. Jaroslava Pružinová   
 

Vzpomínáme... 
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Frymburské ozvěny 
 

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

pod evidenčním číslem MK ČR E 10519 
 

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

• Stálí dopisovatelé: Anna Marková, Zdeněk Drašnar, Jarmila Drašnarová, Ing. Pavel 
Sobotka, Petra Přibylová, Jiří Hlaváček, Lidmila Martinková, Ing. Jeroným Holý 

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

• Nevyžádané příspěvky se nevracejí 

• Tisk: Daniel Wolf, Vrchoviny, náklad: 200 výtisků. Číslo vyšlo 26.3.2013 
• Příští číslo vyjde pravděpodobně v červnu 2013, uzávěrka bude 10.6.2013 

 
 

  


