Zpráva o činnosti městyse za rok 2013
Vodní hospodářství
Firma VAK Náchod v rámci rekonstrukce silnice financovala vybudování nové stoky
jednotné kanalizace a výměnu vodovodního řadu v ulicích Náchodská a Rokolská.
Kanalizaci stavěla společnost MOBIKO plus, a.s. z Valašského Meziříčí, vodovod
vyměňovala firma Petr Maršálek z Náchoda. Mimo stávajících přípojek byly do kanalizace nově napojeny všechny okapové svody, z nichž doposud voda vytékala na komunikaci.
Vodovody a kanalizace Náchod také provedly výměnu poruchového vodovodu z náměstí ke kinu, akce byla provedena bezvýkopovou technologií protahováním nového
potrubí stávajícím pomocí montážních jam. Dále firma VAK Náchod realizovala v
ulicích Sokolská a Náměstí sanaci - vyvložkování části stávající betonové kanalizace
(práce prováděla firma BMH s.r.o. Olomouc). Byla opravena čerpací stanice v Bukovci.
Pokračovalo se v opravách propadlých silničních vpustí a šachtových uzávěrů.
Ve spolupráci s VAK Náchod bylo řešeno odstranění několika poruch, mimo jiné byl
opraven i přívod do kašny.
Odpadové hospodářství
Nový Hrádek již tradičně patří k obcím, kde se k třídění odpadů přistupuje svědomitě.
Do systému je zapojen celý městys včetně školáků i chalupářů. Třídíme železo, sklo
čiré a barevné, plasty, PET lahve, nápojové kartony, papír, drobný elektroodpad a baterie. V loňském roce v rámci systému EKO-KOM přibyly dva nové kontejnery na plast a
dva na čiré sklo. Nově přibyl i kontejner na sběr textilu, který slouží k odkládání oděvů,
bot, kabelek a tašek, povlečení, ručníků, oděvních doplňků nebo hraček. Použité textilie
se vytřídí a jsou pak nabídnuty k charitativním účelům. Svoz nebezpečného odpadu je
pro občany zajišťován dvakrát ročně zdarma. Náš městys v této oblasti využívá služeb
firmy Marius Pedersen. Dlouhodobě se osvědčilo, že nevybíráme poplatek za obyvatele, ale za skutečně svezený odpad. Je to výhodné nejen pro občany, kteří jsou takto
ekonomicky motivování třídit, ale také pro městys, který za třídění odpadů dostává do
svého rozpočtu finanční prostředky.
V roce 2013 nebyl v okolí Nového Hrádku zaznamenán výskyt černých skládek.
Do budoucna bude nutné dořešit likvidaci bioodpadů.
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Místní komunikace
Téměř celý rok nás provázela všemi očekávaná rekonstrukce páteřní komunikace
v ulicích Rokolská a Náchodská. Tato akce Královéhradeckého kraje byla spolufinancována Evropskou unií a zajišťovala ji SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., zhotovitelem byla firma STRABAG a.s. Rekonstrukce byla rozdělena do dvou etap:
I. etapa - úsek stavby: ulice Rokolská od č.p. 128 po náměstí
II. etapa - úsek stavby: od náměstí po ulici Náchodská k č.p. 303
S opravou silnice z Nového Hrádku k Rokolskému mostu se bude pokračovat v letních
měsících 2014.
V průběhu realizace této akce bylo rozhodnuto, že bude v daném úseku provedena
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rozsáhlá oprava chodníků. Byly poptány tři firmy a následně vybrána firma STRABAG
a.s., která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku, včetně možnosti bezúročného
splátkového kalendáře.

Pozemky, katastr obce, územní plán
Byla realizována schválená koupě nemovitostí – pozemků o výměře cca 3,5 ha včetně
budovy bývalé trafostanice a tubusu větrné elektrárny na Šibeníku od ČEZ Obnovitelné
zdroje.
V roce 2013 se prodala 1 stavební parcela v lokalitě Na Farách. Firmě VAK Náchod
byla prodána část pozemku zastavěného stavbou AT stanice o výměře 7 m2.
V průběhu roku byla dořešena žádost fy Kovap o změnu hranic katastrálního území
z k.ú. Bohdašín v Orlických horách na k.ú. Nový Hrádek.
Byla dokončena 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.
ZM schválilo pořízení nového Územního plánu Nový Hrádek. Přípravy na realizaci
budou probíhat v průběhu roku 2014.
Obchod a služby
V průběhu roku byl obnoven provoz výdejny léků. Nájemní smlouva byla uzavřena
s majitelem lékárny U černého orla v Novém Městě nad Metují.
Obnovení stomatologické ordinace není reálné. O pronájem těchto prostorů pro komerční využití nebo poskytování služeb neprojevil nikdo zájem. Z tohoto důvodu ZM
rozhodlo, že prostory budou upraveny na byt.
Ostatní služby zůstaly na obvyklé úrovni.

V rámci dotace prostřednictvím MAS POHODA venkova byl realizován projekt
„Oprava havarijního stavu komunikace Dlouhé“ nacházející se z části na pozemku
p.p.č. 443/1 a z části na pozemku p.p.č. 427 v k.ú. Dlouhé.
Z důvodu špatného stavu některých místních komunikací (jedná se většinou o štěrkové
komunikace) byly uskutečněny nejnutnější opravy těchto cest:
1.
z ulice Hradní k Panskému mlýnu
2.
postranní cesty v ulici Hradní
3.
v místní části Dlouhé u rekreačního zařízení PČR
4.
z ulice Antonína Kopeckého na Šibeník
5.
drobné opravy výtluků v různých částech obce
V ulici K Javůrku byl po jedné straně komunikace přeložen rozbitý chodník.
Byl opraven havarijní stav mostku na Rzech.
V rámci MAS POHODA venkova byla neúspěšně podána žádost o dotaci na realizaci
projektu „Komunikce Na Farách – III. etapa“.
Zimní údržbu komunikací v sezoně 2012/2013 a 2013/2014 prováděli na základě smluv
pan Linhart z Bohadšína a pan Štěpán z Nového Hrádku. Na údržbu komunikace kolem
náměstí byla sjednána smlouva se Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje,
která zajistila nejen vyhrnutí, ale i chemický posyp. Údržba chodníků byla zajišťována
pracovníky městyse.
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Požární ochrana a Sbor dobrovolných hasičů
Hasiči mimo svých základních úkolů se úspěšně účastní soutěží v hasičském sportu,
pomáhají při různých akcích a zajišťují i společenské akce v rámci městyse.
Automobilová stříkačka, která byla pořízena v roce 2011 v rámci česko-polského projektu, spolehlivě slouží. V roce 2013 byla uhrazena třetí splátka finanční spoluúčasti
a k 31. 12. 2013 zbývalo zaplatit 600 000,- Kč.
Z poskytnuté dotace od Královéhradeckého kraje byla jednotka SDH dovybavena
4 dýchacími přístroji v celkové hodnotě cca 120 000,- Kč.
V průběhu roku SDH realizoval na hasičském cvičišti stavbu skladu cvičebního materiálu. Městys na úhradu zvýšených nákladů při výstavě poskytl mimořádný příspěvek
30 000,- Kč.
Na podzim Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod
v městysi provedl komplexní tematickou kontrolu dodržování povinností stanovených
předpisy o požární ochraně. Potěšující pro nás je, že tato kontrola dopadla dobře, byly
zjištěny pouze drobné závady, které byly v termínu odstraněny.
S obcí Sněžné byla uzavřena smlouva o sdružení prostředků na společnou jednotku
požární ochrany.

řízení byl vybrán dodavatel – firma KERSON spol. s.r.o. Dobré. Samotná akce, při
které budou vyměněna okna a zateplen plášť přístavby ZŠ, bude realizována v průběhu
letních prázdnin 2014.
Kultura
Pro účely kulturního vyžití slouží především sokolovna, kino, knihovna, základní
a mateřská škola, hrad Frymburk a nově i prostor hasičského cvičiště s vybudovaným
zázemím. Občané Nového Hrádku mají možnost trávit svůj volný čas zapojením se do
činnosti v některém z místních spolků. Městys pravidelně ve spolupráci s místními
spolky pořádá různé výstavy, přednášky, divadelní a jiná kulturní představení.
V loňském roce se poprvé na hasičském cvičišti konala drakiáda a mikulášská nadílka.
Obě akce se setkaly s velkým zájmem místních občanů. Hodně lidí přišlo i na Rozsvícení vánočního stromečku, Vánoční koncert a Vánoční troubení.

Tělovýchova a sport
V rámci projektu DSO Region Orlické hory „Bezpečné branky“ byly získány 2 branky
Petrsport Futsal, které jsou umístěny na hasičském hřišti.
K tradičním akcím, které pořádá tělocvičná jednota Sokol ve spolupráci s městysem,
patří pochod Hrádouská vařečka, jejíž start a cíl se v roce 2013 z důvodu rekonstrukce
sokolovny uskutečnil v místním kině. Kino poskytlo také zázemí podzimnímu přespolnímu běhu.
V průběhu roku 2013 probíhala za podpory městyse již zmiňovaná rozsáhlá rekonstrukce místní sokolovny. Tato akce se řadí k hlavním prioritám městyse.
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. 2013 školu navštěvovalo 145
žáků nejen z Nového Hrádku, ale i z okolních obcí.
Na základě výsledku konkursního řízení byl od 1. 7. 2013 jmenován ředitelem ZŠ Nový
Hrádek pan Mgr. Aleš Páv, nahradil tak paní Marii Krbalovou, která byla do té doby
pověřena zastupováním.
Mateřská škola je dvojtřídní, má k dispozici tři herny, z nichž jedna slouží jako ložnice
a s přidáním několika přenosných prvků, také jako tělocvična. Postupně je modernizováno vybavení mateřské školy včetně didaktických pomůcek. Součástí MŠ je školní
jídelna. Průměrný denní počet vařených obědů je 180.
Kapacita MŠ je 40 dětí a v současné době poptávka převyšuje nabídku.
Žádost o dotaci na Ministerstvo životního prostředí na projekt „Zateplení objektu ZŠ
Nový Hrádek“, podaná v roce 2012, byla úspěšná. Na základě výsledku výběrového
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V kostele sv. Petra a Pavla byla dokončena rozsáhlá oprava varhan, která umožnila
tento krásný nástroj používat v plném rozsahu. Mimo příspěvku od občanů a Královéhradeckého kraje na opravu přispěl i náš městys. Díky tomu je možné v kostele pořádat
vystoupení předních varhanních mistrů a Nový Hrádek se začlenil mezi místa, kde
probíhá tradiční Orlicko-kladský varhanní festival.
28. října se v místní části Dlouhé – Rzy uskutečnilo Slavnostní odhalení opraveného
pomníku obětem 2. světové války. V rámci slavnosti byla uspořádána výstava historických fotografií, dobové vojenské výzbroje a výstroje. Hasiči z Bohdašína předvedli
svou historickou stříkačku. Velmi zajímavá byla i beseda s pamětníky – panem Lubomírem Hejzlarem a panem Miroslavem Smolou. Byla vydána i příležitostná brožurka.
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Akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti, zúčastnilo se jí přibližně 500 lidí.
V rámci dotace z Ministerstva kultury byl do knihovny zakoupen počítač se softwarovým vybavením, který umožní automatizaci knihovního systému. Díky spolupráci
s Městskou knihovnou v Náchodě se pravidelně obměňuje a doplňuje knihovní fond.
V knihovně je i bezplatný přístup k internetu.
Kino je využíváno k různým besedám či divadelním představením. Jeho provoz je
zejména v zimních měsících vzhledem k vysokým nákladům na vytápění omezen. Působí zde i občanské sdružení Stříbro s patinou, které příležitostně v kině promítá archivní filmy.
Městys čtvrtletně vydává zpravodaj „Frymburské ozvěny“.
V rámci šíření elektronické verze našeho čtvrtletníku byla
se Studijní a vědeckou knihovnou Hradec Králové uzavřena
smlouva o poskytování elektronických online zdrojů.
Internetové stránky, které spravuje webmaster pan Ing.
Milan Holinka, jsou dlouhodobě na dobré úrovni. V soutěži
Zlatý erb o nejlepší webové stránky obcí Královéhradeckého kraje v roce 2013 Nový Hrádek získal cenu veřejnosti.
Vedení obecní kroniky v písemné i elektronické podobě
pečlivě zajišťuje paní Anna Marková. Obrazovou kroniku
pak paní Ludmila Ježková. Všechny formy kronik jsou na
profesionální úrovni.
Na rok 2014 byl v rámci propagace vydán stolní týdenní kalendář s historickými pohlednicemi a fotografiemi Nového Hrádku.
Technická infrastruktura
V této oblasti k podstatným změnám nedošlo, městys je přiměřeně technicky vybaven
jak v dodávce elektrické energie, vody, telefonní sítě a přístupu k internetu.
V průběhu roku před rekonstrukcí silnice a opravou chodníků firma ČEZ provedla
kabelizaci nízkého napětí v ulici Rokolská. V různých částech Nového Hrádku byla
provedena výměna poškozených sloupů nízkého napětí.
V loňském roce došlo k rozsáhlé opravě veřejného osvětlení v ulicích Rokolská
a Náchodská, byl zde položen nový kabel a nainstalovány nové sloupy a svítidla. Nové
světelné body byly instalovány v ulicích Sokolská a Na Farách. V prostoru náměstí,
před kostelem sv. Petra a Pavla došlo k výměně dvou svítidel VO.
Za finanční příspěvek ve výši 30 000,- Kč, získaný za vítězství v Soutěži o nejhezčí
vánoční strom měst a obcí 2012 bylo doplněna světelná vánoční výzdoba městyse.
Správa budov a věci bytové
Městys pronajímá celkem 44 bytů v 8 domech. Z toho 22 bytů bylo postaveno v letech
1996 – 2002. V průběhu roku byly prováděny běžné opravy a údržby. Ve dvou bytech
došlo ke změně nájemníků.
Pohřebnictví
Městys zajišťuje majetkovou správu a vedení evidence na místním hřbitově. Mimo to je
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zajišťována jeho údržba a oprava. Žádost o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova KHK pro rok 2013 na opravu další části hřbitovní zdi byla neúspěšná. Byla zahájena jednání o bezúplatném převodu p.p.č. 1 v k.ú. Nový Hrádek (hřbitov) do vlastnictví městyse.
Veřejná prostranství a zeleň
Žádost o státní dotaci z ministerstva obrany na opravu pomníku obětem 2. světové
války na Rzech byla úspěšná. Na základě poptávkového řízení byl vybrán akademický
sochař Pavel Doskočil, který pomník, včetně zhotovení příslušných replik, opravil. Byla
provedena i úprava okolí pomníku a autobusové zastávky.
V rámci projektu „Dovybavení obcí v DSO Regionu Novoměstsko“ bylo zakoupeno
5 laviček, které budou umístěny na náměstí.
V oblasti péče o zeleň je prostřednictvím pracovníků z Úřadu práce zabezpečována
pravidelná údržba parků, okolí cest, hřbitova a dalších veřejných prostranství.
Z důvodu možnosti postupného restaurování a oprav za využití dotačních titulů bylo
v prosinci schváleno převzetí 9 drobných sakrálních staveb do majetku městyse.
Zadluženost městyse
K 31. 12. 2013 zadluženost obce v přepočtu na jednoho obyvatele činila 5.807,- 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. 2013 je nesplacená částka tohoto úvěru ve výši 2 697 777,54 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. 2013 je zůstatek nesplaceného úvěru v částce 1 060 070,- Kč.
Smlouva o úvěru ze dne 25. 1. 2013 na částku 1 152 000,-- Kč na výstavbu inženýrských sítí „Na Farách“.
Ke dni 31. 12. 2013 je zůstatek nesplaceného úvěru v částce 812 000,- Kč.
Úvěry na budování infrastruktury v lokalitě „Na Farách“ jsou z větší části kryty splátkami firmy VAK Náchod, a.s., která od městyse odkoupila vybudovaný vodovod a
kanalizaci.
Závazky vůči Fondu rozvoje bydlení, které k 31. 12. 2012 činily 152 144,77 Kč, byly
k 30. 9. 2013 splaceny (tyto prostředky byly použity na rekonstrukci obecních bytů a
domů ve vlastnictví občanů Nového Hrádku). Zároveň ke stejnému datu byly splaceny
půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro občany Nového Hrádku.
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Závazky vůči firmě STRABAG a.s. v celkové výši 869 503,- Kč vyplývající ze smluv o
dílo na provedení akcí „Oprava havarijního stavu komunikace Dlouhé II“ a „Oprava
chodníků Náchodská II“.
Ke dni 31. 12. 2013 činí zůstatek tohoto závazku 839 503,- Kč.
Největší část příjmů městyse tvoří dotace a příjmy daňové. Z důvodu posílení finančních zdrojů pro rozvoj Nového Hrádku Zastupitelstvo městyse schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, týkající se zavedení místního koeficientu ve výši 2, dle zákona
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti dle § 12 (dosavadní výše koeficientu byla 1).
Vyhláška začala platit od 1. ledna 2014 a získané prostředky (cca 200 až 250 tis. Kč
ročně) budou účelově směřovány do oprav, údržby a rozvoje obecné infrastruktury.
Zastupitelstvo a správa městyse
K 31. 12. 2013 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

MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK - Hospodaření v roce 2013
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
Odnění lesní a zemědělské půdy-podíl
Správní poplatky
Odvod z VHP
Poplatky ze psů
Poplatek z rekreačního pobytu
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Odvod loterií a podob. her kromě VHP
Daň z nemovitosti

1 891 157,39 Kč
44 436,15 Kč
218 120,00 Kč
187 902,06 Kč
1 669 671,13 Kč
3 917 470,39 Kč
402,00 Kč
15 400,00 Kč
63 512,55 Kč
15 865,00 Kč
36 640,00 Kč
10 155,00 Kč
9 534,00 Kč
38 885,51 Kč
489 025,07 Kč

Celkem daňové příjmy

K 30. 6. 2013, po 36 letech pracovního poměru, odešla do důchodu účetní městyse paní
Marie Marková. Za její poctivou a kvalitní práci, kterou pro Nový Hrádek udělala, ji
patří velké poděkování. Na místo účetní nastoupila paní Marie Hloušková.
Společným postupem v rámci DSO Region Novoměstsko a Region Orlické hory, při
poptávání sdružené dodávky elektrické energie, tvorbě pasportů místních komunikací,
dopravního značení, ale i jiných akcí byly ušetřeny nemalé finanční prostředky.
K 31. 12. 2013 byl počet obyvatel v naší obci 775, včetně trvale žijících cizinců tento
počet činil 787. Přistěhovalo se 13 osob, odstěhovalo se 16 osob, narodily se 4 děti,
zemřelo 5 občanů.

Bc. Zdeněk Drašnar
starosta
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8 608 176,25 Kč

Prodej vodovodu a kanal.VaKu splátky
Prodej AT Stanice Na Farách splátka
Prodej pozemků
Dar na nákup cisterny pro SDH

343 053,60 Kč
77 324,00 Kč
300 700,00 Kč
7 600,00 Kč

Celkem kapitálové příjmy
Lesní hosp., prodej dřeva vč. DPH
Pronájem obchodu včetně DPH
Pitná voda-přeúčt.geometr.plánATstanice
ZŠ - nájemné z prostor
Odvádění a čištění odpadních vod
MŠ - nájemné z prostor
Tělovýchova-pronájem LV
Kino, vstupné
Kultura, příjmy z činnosti
Zdravotnictví, pronájem
FRB - příjem úroků od obyvatel
Bytové hospodářství, nájemné, služby, úroky
Nebytové hospodářství
Veř.osvětlení- dar vánoční osvětl.
Pohřebnictví
Komunální služby, územní rozvoj, nájemné
Komunální odpad, prodej popelnic, služby
Třídění KO-EKOKOM, železo, papír

40 153,62 Kč
29 040,00 Kč
5 445,00 Kč
11 720,00 Kč
45 277,72 Kč
4 408,00 Kč
1 000,00 Kč
26 446,33 Kč
31 304,20 Kč
12 493,12 Kč
1 504,19 Kč
919 500,00 Kč
10 002,40 Kč
30 000,00 Kč
40 723,88 Kč
26 799,50 Kč
159 736,00 Kč
172 067,00 Kč
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728 677,60 Kč

Komunální služby,věcné břemeno
Příjmy z úroků a dividend
Požární ochrana - pronájem hřiště
Vrácení přepl.el.energie
Ost.příjmy-doplatek volby

42 171,00 Kč
1 376,32 Kč
1 000,00 Kč
7 647,93 Kč
6 031,20 Kč

Splátky půjčených prostředků od obyv.

40 971,94 Kč
1 666 819,35 Kč

Celkem nedaňové příjmy

Převody z rozp. účtů do SF,HÚ
Dotace ze SR na správu
Dotace od KHK pro ZŠ
Dotace na volby prezident
Dotace od Úřadu práce Náchod
Příspěvek Sněžné na JSDH
Dotace pro SDH od KHK
Dotace na MK Dlouhé- SZIF

1 524 875,27 Kč
240 300,00 Kč
10 000,00 Kč
47 000,00 Kč
529 528,00 Kč
5 000,00 Kč
100 453,00 Kč
408 959,00 Kč

Činnost místní správy

Celkem dotace

2 866 115,27 Kč

Konsolidace příjmů

-1 524875,27 Kč

Úhrn příjmů

Využití volné času-pozemek pod ZŠ
Příspěvek na opravu varhan
Příspěvek-HOSPIC, NONA
Územní plánování - změna ÚP č.4
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Pozemky+VTE,zástavba RD,služby
Odpadové hospodářství -odvoz KO
Třídění KO, sběr nebezpečného odpadu
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Příspěvek povodně
Smlouva o spolupráci - cisterna SDH
Hasiči
Zastupitelstvo obce

12 344 913,20 Kč

MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK - Hospodaření v roce 2013
z toho investice
Výdaje:
Lesní hospodářství
80 190,00 Kč
Obchod a cestovní ruch
1 000,00 Kč
MK, chodníky vč. náměstí a zimní údržby
1 928 529,76 Kč
443 843,00 Kč
Lyžařský vlek - odvody za odnětí půdy
910,00 Kč
ČOV, kanalizace
58 783,16 Kč
ZŠ-přísp. na provoz, opravy, udržitelnost
1 667 108,00 Kč
66 550,00 Kč
Výst.vodovodu Na Farách
357 380,00 Kč
350 787,00 Kč
MŠ a ŠJ,přísp.na provoz
750 000,00 Kč
Kino včetně víceúčelového využíti
131 833,44 Kč
Knihovna
102 497,00 Kč
Frymburské ozvěny
14 640,00 Kč
Kultura vč památek
162 952,30 Kč
Zdravotnictví
64 210,35 Kč
Hřiště u ZŠ
5 198,20 Kč
Komise pro obřady a slavnosti
17 974,00 Kč
Příspěvek na opravy sokolovny
200 000,00 Kč
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Volby do parlamentu, prezident 2013
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

19 203,00 Kč
35 000,00 Kč
10 000,00 Kč
6 050,00 Kč
242 136,09 Kč
0,00 Kč
363 553,23 Kč
31 901,06 Kč
832 215,28 Kč
189 016,00 Kč
143 685,00 Kč
682 610,00 Kč
15 000,00 Kč
300 000,00 Kč
261 004,55 Kč
765 566,20 Kč
1 220 375,32 Kč
64 728,89 Kč
332 002,22 Kč
27 119,00 Kč
24 535,80 Kč
1 524 875,27 Kč
59 613,00 Kč
12 693 396,12 Kč

Konsolidace výdajů

-1 524 875,27 Kč

Celkem výdaje po konsolidaci

11 168 520,85 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů

1 176 392,35 Kč

Třída 8
Úvěr SFRB - splátky
Úvěr II Infrastruktura Na Farách
Úvěr infrastruktura Na Farách-splátky
Úvěr infrastruktura Na Farách-splátky II
Hypotéční úvěr - splátky
Změna stavu fin.prostředků na BÚ
Operace z peněžních účtů-DPH z PDP

-152 144,77 Kč
1 152 000,00 Kč
-408 000,00 Kč
-340 000,00 Kč
-257 160,00 Kč
-1 173 823,28 Kč
2 735,70 Kč

Financování třídy 8

-1 176 392,35 Kč
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593 418,00 Kč

1 454 598,00 Kč
1 454 598,00 Kč

Krátce...
• 5. prosince 2013 zemřel ve věku 95 let symbol černého kontinentu a bojovník za
rovnoprávnost jihoafrický prezident a nositel Nobelovy ceny za mír Nelson Mandela.
• 6. prosince se uskutečnil na hasičském hřišti Mikulášský večer s příjezdem Mikuláše a jeho družiny v ďábelském kočáře. Večer se opravdu „čertovsky“ vydařil se sněhovou vánicí a silným větrem. Zájem byl i přes nepřízeň počasí značný.
• 14. prosince se konal v kině tradiční Vánoční koncert. Vystoupily děti z mateřské
školy, pěvecký sbor Hrádováček ze základní školy, farní divadlo a skvělý chrámový
sbor. Posluchači kino zcela zaplnili a všechny ovládla předvánoční atmosféra.
• 20. prosince úspěšně proběhla kolaudace rekonstruované sokolovny.
• 22. prosince Adventní koncert sopranistky Hany Medkové a varhaníka Václava
Uhlíře v místním kostele posluchačům připravil nezapomenutelný zážitek. Za výběr
repertoáru a virtuosní přednes si účinkující vysloužili dlouhý potlesk ve stoje.
• 23. prosince v 16 hodin již tradičně čtyři trubači Dechového kvarteta Opočno
oznámili občanům příchod Vánoc troubením koled a vánočních písní na náměstí.
• 24. prosince zazněla v kostele sv. Petra a Pavla Česká mše vánoční J. J. Ryby.
S chrámovým sborem ji opět nacvičil Ing. Jiří Hlaváček.
• 26. prosince se Vánoční zábava konala z důvodu uzavření sokolovny na Borové.
• 4. ledna 2014 proběhla tradiční celostátní charitativní akce Tříkrálová sbírka 2014.
Skupinky Tří králů obcházely s uzavřenou pokladničkou dům od domu a občané měli
možnost finančně přispět na účinnou pomoc lidem v nouzi.
• 11. ledna 2014 se v nově opravené
sokolovně konala první akce – Sokolský bál. Mohl se uskutečnit pouze
díky pomoci členů Sokola i ostatních
obětavých občanů při dokončovacích
pracích a úklidu sokolovny. Hrála
hudba STREYCI. Pěkné předtančení
žáků ZUŠ Nové Město n. Met. a bohatá tombola potěšily všechny přítomné.
• 16. ledna navštívili náš městys pracovníci televizního pořadu Toulavá kamera.
Pozornost věnovali 3 lokalitám: hradu Frymburk, lípě a kříži U Izidora a kopci Šibeník.
Vysílání na ČT 1 se uskutečnilo v neděli 16. února.
• 25. ledna se v sokolovně uskutečnil Myslivecký ples s hudbou POHODA. Zájemce
přilákalo mj. myslivecké menu a pestrá tombola.
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• 17. ledna byl jmenován předsedou vlády Bohuslav Sobotka. 29. ledna byla po 95
dnech čekání jmenována prezidentem republiky nová vláda trojkoalice ČSSD, ANO a
KDU-ČSL s premiérem Bohuslavem Sobotkou. Skončila vláda Jiřího Rusnoka, která
neměla důvěru sněmovny.
• 7. února v ruském Soči začala velmi nákladná a okázalá XXII. zimní olympiáda.
Trvala do 23. února. Pro naše olympioniky byla historicky nejúspěšnější, získali celkem
8 medailí, z toho 2 zlaté.
• 8. února se v sokolovně konal Hasičský bál s hudbou TROP. Hasiči účastníkům,
kterých přišel velký počet, nabídli velmi bohatou tombolu, předtančení, mysliveckou
kuchyni a jiná zpestření.

• 14. února se uskutečnilo další Setkání s legendami. Náš městys navštívil herec
Martin Dejdar a režisér Tomáš Magnusek. Milé setkání v sokolovně moderoval
Milan Chára.
• 22. února se konal 13. ples rodičů a přátel školy pořádaný sdružením rodičů, MŠ a
ZŠ. V rytmu Hula Hula hrála hudba Poslední pokus. Ples si uchoval pěknou společenskou úroveň a zajímavý ráz.
• 22. února po vyvrcholení střetu opozice s vládnoucí garniturou v ukrajinském
Kyjevě, který se neobešel bez obětí na obou stranách, opustil prezident Viktor Janu-
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kovyč své honosné sídlo a začal se skrývat. 1. března obsadili Rusové poloostrov
Krym a svou přítomností ho oddělili od Ukrajiny.
• 22. února byl obnoven provoz lanovky na Sněžku. Místo dvoumístných sedaček
budou turisty vozit čtyřmístné kabinky.
• 23. února se uskutečnil v sokolovně oblíbený Dětský karneval. Opět ho úspěšně
moderovala Ing. Jana Šinkorová za pomoci své rodiny, Petra Hlaváčka a Petra Bohadla.
Návštěva byla veliká. Vtipné hrátky, tanec, soutěže, tombola i pohoštění příjemně vyplnily nedělní odpoledne.
• 27. února se konalo 37. zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek. Jako každý rok v tomto termínu provedlo kontrolu úkolů, schválilo rozpočet na rok 2014 a starosta přednesl zprávu o činnosti městyse v roce 2013.
• 3. března 2014 od 19 hodin proběhla v restauraci Na Kovárně Valná hromada TJ
Sokol. Podstatnou částí hodnotící zprávy za rok 2013 starosty Ing. Jeronýma Holého
byl popis úspěšně zakončené rekonstrukce sokolovny po 90 letech od výstavby.

Avšak zdaleka ještě nemáme hotovo. Kromě tohoto hlavního sálu a přilehlých
prostor, které jsou již téměř dokončeny, je třeba natřít střechu, upravit prostory
nad jevištěm, půdy, schodiště, hřiště před sokolovnou, včetně oplocení a připravujeme také výstavbu kurtů nad hřištěm.
Pro ty z vás, kteří se budete chtít dozvědět podrobnosti o průběhu a financování celé rekonstrukce, připravujeme na jaře slavnostní otevření, kam jste srdečně zváni.
Již nyní bychom však rádi poděkovali vám všem, kteří jste se na této akci podíleli svými dary, půjčkami nebo brigádami, protože bez vás by se dnešní ples
konat nemohl. A protože nám stále několik stovek tisíc chybí, je v průběhu plesu možné darovat menší částky do nádoby u vchodu do sálu.

Josef Čapek: Lidé, kteří spatřují veškerý smysl života jedině v tom mít se v životě dobře,
nedělají nijak dobře životu.
Anna Marková

Sokolský ples 11. ledna 2014 uvítací projev

Vážené dámy, vážení pánové,
mám tu čest vás jménem výboru TJ Sokol Nový Hrádek přivítat na Sokolském
plese, který se koná v krásných prostorách naší nově zrekonstruované sokolovny. Zvlášť srdečně mezi námi vítám starostku župy Podkrkonošské Jiráskovy paní Helenu Rezkovou.
Dovolte mi říci několik slov o rekonstrukci sokolovny.
1. Akce probíhala ve třech etapách od roku 2009.
2. Celkové náklady činily téměř 16 milionů korun.
3. Projekt zpracovala firma Jaroslav Vondřejc – projektové ateliery
4. Rekonstrukci realizovala firma Alkstav Nové Město nad Metují.

Ještě pár slov k dnešnímu programu:
Uvidíte dvě předtančení, které nám předvedou děti z Lidové umělecké školy
Bedřicha Smetany v Novém Měst nad Metují.
Za pouhých deset korun si můžete kupovat lístky do tomboly a samozřejmě je
pro vás připravena i večeře a občerstvení.
Na závěr mi dovolte poděkovat těm, kteří se o celou rekonstrukci nejvíce přičinili a bez nichž by vůbec nebyla. Jsou to starosta naší jednoty pan Ing. Jeroným Holý, místostarosta pan Jiří Hlaváček a pan Ing. Miloš Vondřejc.
Děkuji za pozornost a přeji vám všem příjemnou zábavu.
Ing. Pavel Sobotka
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Zpráva náčelnice T. J. Sokol Nový Hrádek za rok 2013
Zprávu předkládám za odbor všestrannosti. Za oddíly lyžařský, volejbal a florbal, které
jsou na župě registrovány pod odborem sportu, zprávy podají jejich vedoucí.
V roce 2013 probíhala rekonstrukce sokolovny, ale tělocvičná činnost všestrannosti
neustala. Díky vedení základní školy nám bylo umožněno provozovat cvičení pro děti i
dospělé ve školní tělocvičně. Děkujeme za možnost přechodného uložení drobného
tělocvičného nářadí v malém kabinetu školy, které pro učitelky školního tělocviku bylo
omezující. Velké poděkování patří i paní Menyheiové uklizečce, která se musela s
časem úklidu tělocvičny a šaten přizpůsobit našim aktivitám.
Pestré hodiny pro rodiče a děti vedené Veronikou Bohadlovou, také Marcelou Volfovou
a Lucií Kozlovou bývaly využívány až patnácti páry. Ke své činnosti používali různé
sportovní a zábavné nářadí a náčiní. Lucie Hrnčířová se věnovala skupince dětí
předškolního věku, které si formou soutěží a her zvyšovaly svoji tělesnou zdatnost.
Lucie byla také zvolena župní zdravotnicí na tříleté volební období.
V prostoru školní tělocvičny se pravidelně scházelo deset mladších žákyň od první do
šesté třídy pod vedením Radky Machové a Lidmily Martinkové. Učily a vylepšovaly se v
základech gymnastiky, užívaly si míčových a jiných zábavných her. Pokud to dovolilo
počasí, chodily na malé turistické výlety do sousedních vesnic. Zdravotní cvičení
navštěvovalo až deset žen s Lidmilou Martinkovou. Ženy si chválily menší útulné teplé
prostory a blízkou dostupnost cvičebních prostor. Tato cvičení dětí a žen se
uskutečňovala jednu hodinu týdně. Dvakrát v týdnu se scházela děvčata a ženy na
cvičení při hudbě a to aerobní a kondiční s Markétou Vaňkovou. Cvičební rok byl
zahájen koncem září a potrvá do konce dubna, některé složky skončí koncem května.
Zástupci rekreačního volejbalu se sjížděli každou středu do sokolovny v Dobřanech na
své náklady.
Cvičení v posilovně bylo provozováno v nevyužitých prostorách prodejny p. Švorce.
Sportování mladších žáků se zaměřením na fotbal nebylo možné zahájit pro
nevyhovující prostory. Doufáme, že pro nový cvičební rok 2014/15 se vše změní a sál
sokolovny bude s úsilím nás všech připraven k využití.
Z grantu ČOS jsme vybavili naší budoucí obnovenou sokolovnu dvěma novými
švédskými lavičkami a závěsnou hrazdičkou.
Školení cvičitelů IV. třídy všestrannosti absolvovali a kvalifikaci získali Radka Machová,
Lucie Hrnčířová, Pavel Sobotka. Radka a Lucie si následně zvýšily odbornost na III. třídu
cvičitel všestrannosti. Osm cvičitelů se účastnilo třech nabízených seminářů v Hradci
Králové a v Praze, zaměřené na zdravotní tělesnou výchovu a pohybové hry pro
předškoláky a mladší školáky. Cvičitelka aerobiku III. třídy Markéta Vaňková vedla
hodiny aerobiku jako lektorka při školení v Náchodě, kde budoucí cvičitelé získávali
základní IV. cvičitelskou třídu.
Během roku jsme pořádali nebo se účastnili různých společenských událostí. Protože
jsme neměli možnost uspořádat tradiční Sokolský bál, tak naše „sešlost“ v oblečení
muže za ženy a ženy za muže 19.1.2013 Na Kovárně se zpíváním a tancováním nám bál
nahradila.
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Dne 16. února 2013 se tradičního Přechodu Orlických hor na běžkách, které organizuje
Pavel Bohadlo, účastnilo 57 lyžařů, z toho 29 hrádovských. I když nám lyže dost drhly na
čerstvé vrstvičce sněhu a provázela nás mlha, dojeli jsme.
Rádi vzpomínáme na Župní turistický sraz v Polici nad Metují 8. května 2013, kde nám
pěkný program připravili poličtí sokolové. Navštívili jsme Muzeum Merkuru a nově
otevřené muzeum papírových modelů. Za nádherného dne krásnou krajinou jsme
vystoupali na Hvězdu, kde nám pořadatelé opekli buřty za doprovodu hudby country
skupiny. Z Hrádku nás do krásné přírody Police a okolí vyrazilo deset spokojených
výletníků.
Dne 11. května jsme
zopakovali
Hrádouskou
vařečku s opačnou trasou z
minulého roku a kontrolou
v Dlouhém rekreačním zařízení ministerstva vnitra.
Posledně déšť pochodníky
silně zmáčel. Tentokrát jen
mrholilo, ale naši věrní
pochodníci nás nezklamali.
V cíli jsme předali 424
vařeček.
Devět mužů se připravilo a
účastnilo sletu Sokolů v Roudnici nad Labem 25. a 26. května. Součástí tohoto svátku
Sokolů byl i výstup na památnou horu Říp. Cvičili sletovou skladbu Chlapáci II. Na
samotná hromadná vystoupení se silně zhoršilo počasí na studené a deštivé, na které
jen tak nezapomenou.
O prázdninách 24. července se vypravilo 39 účastníků na výletní trasu po Orlických
horách z Rokytnice do Říček. Bylo připraveno několik tras o různé náročnosti. Každý si
mohl vybrat.
Musíme ocenit snahu o obnovovanou iniciativu žen, které v místním kině připravily na
l8. říjen Bazar s dětským zimním a sportovním oblečením. Velké poděkování a pochvalu
si zaslouží všichni cvičitelé jak odborně a s chutí vedou cvičení dětí i dospělých. S
velkým úsilím máme opravenou sokolovnu. V příjemné nedocenitelné teplotě můžeme
tužit tělo. Kéž přibývá cvičenců, kteří se budou chtít scházet, cvičit a sportovat. Máme
hodně členů, kteří nám fandí, přispívají členskými příspěvky. Za přízeň a finance ve
formě příspěvků moc děkujeme.
Zapsala náčelnice Martinková Lidmila

Slavnostní otevření sokolovny se bude konat v sobotu
12. 4. 2014 od 14 hodin. Všichni jste srdečně zváni.
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Právní vztahy k nemovitým věcem
aneb jak o ně pečovat
Vážení spoluobčané a čtenáři Frymburských ozvěn,
dovolte mi nejen jako zastupiteli našeho městyse, ale i jako člověku, který se více než
12 let pohybuje v oblasti právních vztahů k nemovitým věcem, v současné době na pozici
zaměstnance katastrálního úřadu, ujasnit a uvést na pravou míru určité informace týkající
se odcizení nemovitých věcí v důsledku přijetí nového občanského zákoníku, katastrálního
zákona a dalších právních předpisů, které vstoupily v účinnost k 01.01.2014. Tímto článkem nemám v úmyslu zatěžovat vaši pozornost paragrafovaným zněním právních předpisů a jejich vzájemnou provázaností s odkazem na jiné právní předpisy, ale čistě zdravým
„selským“ rozumem poukázat na některá úskalí každého vlastníka nemovitých věcí a jeho
nejen práv, ale i jeho povinností.
Českými medii prošla v loňském roce nejedna informace o tom, že kdo si nebude kontrolovat svoje nemovité věci alespoň jednou za 3 roky, tedy do konce roku 2017, může o ně
přijít. Jedná se zde o mediální boom, aneb znejistit vlastníky. Věřte, že počet zfalšovaných
převodních smluv, u kterých došlo ke změně vlastníka v katastru nemovitostí, lze spočítat
na prstech jedné ruky. Trestná činnost v této oblasti je zanedbatelná a zbytečně negativně
medializovaná.
Jak je to tedy s těmi 3 roky? Z právního hlediska se jedná o tzv. objektivní lhůtu, která
se počítá od doby, kdy byl proveden vklad práva do katastru, tedy ke dni podání návrhu na
vklad práva. Pokud původní vlastník nemovité věci v této době bude nečinný a žádným
jiným způsobem se nedozví, že přišel o svoji nemovitou věc, pak skutečně může nastat
situace, že se již svého majetku nedovolá. Podvodník by tedy musel čekat 3 roky a pak by
se ujal „mé“ nemovité věci. Jsem více než přesvědčen, že je to spíše otázka teoretická či
spíše filozofická. Z praktického hlediska je tříletá lhůta prakticky nepřekonatelná.
V současné době katastrální úřad informuje vlastníka nemovité věci o zahájení řízení a
o provedení zápisu do katastru. Z hlediska další ochrany našich nemovitých věcí, nesmíme
zapomínat i na správní úřady, jejichž systémy jsou propojeny s informacemi o vlastnících
z katastru nemovitostí (obecní úřady – placení komunálního odpadu, finanční úřady –
zasílání složenek týkající se daně z nemovitých věcí, apod.). V jistém smyslu můžeme brát
tyto úkony, které jsou směrovány k vlastníkovi, jako za ochranná opatření.
Z mého subjektivního hlediska jde spíše o tříletou lhůtu doporučovací nebo upozorňovací. Je nutné si uvědomit, že hodnota průměrné nemovité věci mnohdy přesahuje více
než milionovou hranici, tzn., že zmiňovaná cena není zanedbatelná a každý vlastník by měl
o svou nemovitou věc v tomto duchu pečovat a přistupovat k ní zodpovědně a využít různorodé způsoby jak si případně zkontrolovat, zda-li je stále vlastníkem svého majetku
(možnost zdarma nahlédnout na katastrálním úřadě, služba sledování změn na katastru,
internet, a další způsoby).
Závěrem mi dovolte konstatovat, že žijeme zcela jistě v demokratickém systému, za
což jsem rád, nicméně tento institut neznamená jen samá práva (mnohdy slyšíme, že si
můžeme dělat co chceme a čekáme až „někdo“ něco udělá za nás) ale je nutné si uvědomit, že máme také „nějaké“ povinnosti, což řada lidí nechce slyšet (např. problémy s volně
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pobíhajícími psy, permanentní porušování právních předpisů v oblasti dopravy ohledně
parkování na místních komunikacích, apod.), proč tedy alespoň jednou či dvakrát do roka
nezkontrolovat svoje nemovité věci? Děkuji za vaši pozornost, pokud jste článek dočetli až
do těchto míst.
Pavel Bachura

VODOVODY A KANALIZACE NÁCHOD, a.s.
547 01 NÁCHOD, Kladská 1521
Zápis v Obchodním rejstříku je proveden u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložce 967

Vážení odběratelé,
zákon 254/2001 Sb. (zákon o vodách) zpřísňuje od 1.1.2016 podmínky vypouštění odpadních vod do toku. Pro obyvatele obcí bez centrální čistírny odpadních vod, tedy i Nového
Hrádku, to znamená, že od uvedeného data bude likvidace odpadních vod možná pouze
těmito způsoby:
1) v bezodtokové jímce (žumpě), z níž jsou odpadní vody vyváženy do ČOV (např. v
Náchodě nebo Novém Městě n. Metují")
2) ve tříkomorovém septiku se zemním filtrem
- septiky starší konstrukce, tzn. jednokomorové nebo dvoukomorové, je nutno rekonstruovat a doplnit zemním filtrem
- septiky tříkomorové je nutno doplnit zemním filtrem
3) v domovní čistírně odpadních vod
V případě že Vaše čistící zařízení nesplňuje výše uvedené požadavky, je třeba vypracovat
projektovou dokumentaci na nové zařízení, tuto dokumentaci předložit VaK Náchod, a.s., k
vyjádření a následně požádat na Městském úřadě Náchod, odboru životního prostředí, o
vydání stavebního povolení na výstavbu nového nebo rekonstrukci stávajícího zařízení.
Pokud si nejste jisti, zda Vaše čistící zařízení vyhovuje požadavkům kanalizačního řádu
a zákona č. 254/2001 Sb., můžete tuto problematiku konzultovat s pracovníky VAK Náchod, a.s., ing. Kordou (tel. 491 419 255) nebo p. Martinkem (tel. 491 419 337).
Je naší povinnosti Vás zároveň upozornit, že podmínky zákona č. 254/2001 Sb. nepřipouštějí povolování žádných výjimek a že jiný způsob čištění odpadních vod a jejich vypouštění může být předmětem správního řízení a následných pokut.

Ing. Pavel Korda samostatný referent
kanalizací a ČOV
Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
Kladská 1521
547 01 NÁCHOD
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Ohlédnutí za činností Sboru dobrovolných hasičů v roce 2013
Opět je za námi další rok plný práce. Dovolte, abych Vás ve zkratce seznámila
s činností sboru za uplynulý rok.
Začátkem roku je již tradicí pořádání hasičského bálu. Nebylo tomu jinak ani loni. I
přesto, že byla sokolovna v rekonstrukci, rozhodli jsme ples uspořádat na sále na Borové. I přes menší prostory, které jsou tam k dispozici, byla účast veliká a i po stránce
organizační, byl tento ples velmi povedený. Naše oči pohladilo vystoupení sourozenců
Urbánkových a naši mysl zase vystoupení kouzelníka – Miloše Malého - jinak hasiče
z Bělovse. Za dva měsíce na to jsme uspořádali na témž místě i Velikonoční a Štěpánskou zábavu. I tyto dvě akce můžeme zařadit do šuplíků „úspěšné“.
V květnu to byl Olešnický majáles, kde jste mohli zhlédnout ukázku vysokozdvižné
plošiny, která má výšku 42 m a vlastníkem je „ Škoda auto Kvasiny“. Nechyběla zde
samozřejmě ani naše TATRA, která nás doprovází na všech akcích a je vždy připravena
k prohlídce veřejnosti. Na Dobrošově se konaly oslavy založení sboru spojené
s okrskovou soutěží. Tady jsme byly nápomocni jako rozhodčí požárního sportu. Slavoňov nás pozval na oslavy 130 let založení sboru i zde byl bohatý celodenní program a
zájem o prohlídku našeho zásahového vozidla byl veliký. Dalším místem, které jsme
navštívili, byl Provodov, kde se slavilo 800 let od první zmínky o založení obce. Zde
jsme dostali jako poděkování pamětní medaili. V srpnu proběhly oslavy 100 let založení sboru dobrovolných hasičů v Blažkově. I zde se bylo na co dívat. Pro děti byl
k dispozici skákací hrad, a kdo měl zájem o krásný výhled na okolní krajinu, mohl
použít vysokozdvižnou plošinu SDH Nového Města nad Metují. Pozvání jsme přijali i
na 115 výročí oslav založení sboru v Bohdašíně u Červeného Kostelce. Odtud máme
v naší zbrojnici vystaven pamětní list.
V jarním období nás také již tradičně čekal svoz kovového odpadu a začalo se s přípravami na naši závodní sezonu. Trénují ženy, muži i děti, takže chystání výzbroje a
zázemí, je opravdu hodně.
Jistě jste si mohli všimnout velkých změn, které nastaly na hasičském hřišti. Mnoho
práce a peněz nás stála a ještě bude stát dřevostavba, kterou jsme pořídili poměrně za
krátkou dobu dostat do současné podoby. Samozřejmě, že nás čeká ještě mnoho a mnoho práce, ale i tento stav je již velkým úspěchem. Chod našeho sboru stojí dost nemalé
peníze. Finance, které jsou k dispozici od městyse, nestačí na pokrytí aktivit našeho
sboru, a proto si spoustu peněz snažíme zajistit sami pořádáním nejrůznějších akcí. Je
to mnohdy dosti psychicky a fyzicky náročné, ale bohužel jinak to nejde. Stavba na
hřišti, o které jsem se již zmínila, bude sloužit nejen jako místo pro uskladnění materiálu důležitého pro soutěžní aktivity sboru, ale i jako zázemí pro kulturní akce a další
naše aktivity. Zmiňme Primátor ligu, posvícenské posezení u domácích koláčů, spojené
s pouštěním draků a pečením špekáčků. V prosinci nás navštívil za veliké chumelenice
a větru Mikuláš. I přes nepřízeň počasí Vám děkujeme za velikou účast. I sv. Mikuláš
byl překvapen, když přijel na hasičské hřiště na saních tažených koňským spřežením,
co dětiček ho přišlo pozdravit, říci básničku a přijít si pro sladkou odměnu. Samozřejmě
nechyběli čerti a krásný anděl.
Opět jsme se účastnili pravidelných školení, v září pak aplikačního cvičení a okrskové soutěže konané na Jestřebí. Členové výjezdové jednotky absolvovali polygon
s dýchacími přístroji ve Velkém Poříčí. Pod neustálou kontrolou je i ostatní vybavení a
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výzbroje sboru, včetně našeho zásahového vozidla. Jednotka našeho sboru vyjíždí převážně k požárům a odstraňování následků povětrnostních vlivů. Zde je výčet výjezdů za
rok 2013: 26. ledna téměř hodinu po půlnoci naše výjezdové družstvo zasahovalo při
požáru sazí v komíně rodinného domu na Novém Hrádku. Během zásahu, na kterém se
dále podíleli hasiči z Dobrušky, Nového Města nad Metují a Policie ČR, nedošlo
k žádné škodě na majetku. 20. dubna byl nahlášen požár botníků v bytovém domě
v Olešnici v Orlických horách. Při našem příjezdu byl požár uhašen místní jednotkou a
probíhalo odvětrávání zasažených prostor. Na místo dorazili také hasiči z Dobrušky a
hlídky Policie ČR a Městské policie z Dobrušky. 30. dubna jsme byli povoláni
k požáru lesní paseky u České Čermné, kde jsme zajistili dodávku další vody k hašení a
pomoc přítomným hasičům. Na místě zasahovali profesionálové ze stanice Náchod,
dobrovolní hasiči z Náchoda, Lipí, Dobrošova a České Čermné a my. V sobotu podvečer 26. října jste nás mohli vidět a slyšet vyjíždět k požáru zahradní chaty poblíž
Frymburku. Naštěstí se jednalo jen o požár tůjí u objektu, který se sousedům podařilo
uhasit pomocí hasicího přístroje. Naštěstí žádná škoda na majetku nevznikla. Na místo
dorazila také cisterna HZS z Dobrušky. V neděli odpoledne 28. října byla TATRA
vyslána k požáru lesa směrem na Krahulčí v obci Borová. Na lesní pasece se nacházelo
několik ohnisek žhavého popela po pálení klestí, některá již hořela nízkým plamenem. I
zde byl požár bez dalších škod uhašen. 12. listopadu jsme navštívili obec Sněžné, kde
v ranních hodinách doutnal kontejner na komunální odpad. Požár byl uhašen jedním
proudem C a využitím tuhého smáčedla.

I nadále pokračuje spolupráce se základní školou, úřadem městyse a ostatními složkami. Zmiňme požární hlídky, které zabezpečujeme na mnoha akcích, korigování do-
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pravy a nejrůznější brigády a úklidové práce. Blahopřání k jubileím našich členů je
samozřejmostí. Ke dni matek si rádi pánové zajdou s kytičkou pro úsměv a polibek
našich žen.
Velkým a důležitým úkolem je pro nás příprava těch nejmenších hasičů. Snažíme se
jim věnovat co nejvíce. Spousta času se tráví na soutěžích, kde jsou děti také velmi
úspěšné a za odměnu se jim snažíme zpříjemnit chvíle nějakou tou dobrůtkou anebo
třeba i pečením buřtů a hezkým dnem plným soutěží. I loni jsme s dětmi slavili jejich
Den „D“. Mohly si prohlédnout hasičskou klubovnu se všemi získanými trofejemi.
Venku si pak mohly zastříkat z ruční džberové stříkačky, shazovat hadicí kuželky a po
prohlídce zásahového vozidla si z děla zastříkat vysokotlakem na cíl. Každé z dětí dostalo sladkůstku a dáreček s hasičskou tématikou. O prázdninách jsme jako sbor byli
pozváni na penzion „HRÁDEK“, kde probíhal dětský tábor pro malé hokejisty. Zde děti
hasily zapálenou maketu domku přímo hadicí z naší TATRY. Spokojené byly nejen
samotné děti, ale i jejich vedoucí a rodiče. Nenechme se mýlit. Práce s dětmi a vedení
hasičského kroužku není jenom zábava a samá legrace. Je to také dřina a nutnost učit se
novým věcem a hlavně mít spoustu informací a znalostí ohledně hasičského sportu. To
vše pak děti ukazují na soutěžích, kterých i v loňském roce bylo dosti. Jmenujme soutěž
v Broumově, kde se soutěží ve třech disciplínách. Spojování půlspojek, vázání uzlů a
nechybí ani testy z požární ochrany. Další místo, kde naše děti ukázaly svůj um, byla
Česká Metuje, Nahořany, Běloves, Nízká Srbská. Zde se soutěžilo v požárním útoku,
štafetě na 4x60m a ve štafetě dvojic. Dále následovala reprezentace našich dětí
v Bohdašíně u Červeného Kostelce, kde byly obzvláště extrémně těžké podmínky a
hlavně nepřálo počasí. I přesto jsme se zde probojovali do okresního kola, které se
konalo v Náchodě na Plhově. Tady nás čekalo umístění na 11. místě v celém okrese
Náchod. Díky vedení kroniky dětí, se Nový Hrádek umístil na 1. místě celkového pořadí. Před prázdninami děti ještě absolvovaly běh na 60 m v Bezděkově. V podzimním
čase nebyl také čas zahálet. V Jaroměři naše děti vybojovaly 3. místo a jako cenu vyhrály věnec buřtů. Týden na to se konaly Žernovské hry. Byl to poslední požární útok a
štafeta dvojic před zimním obdobím. Zde se děti pyšnily krásným 5. místem. Následovala říjnová soutěž v Hronově, kde se běhal desetiboj a i zde bylo vybojováno 3. místo.
Celou sezónu závodů zakončil branný závod na Mezilesí. Zde jsme získali dvě 3. místa
v rámci náchodského okresu. Ač se někomu může zdát, že hasičský kroužek a práce
s dětmi je jen hodinka týdně, opak je pravdou. Je to dřina nejen ze strany dětí, ale i
vedoucích, tj. Oliny Bekové a Jarmily Grimové, které se dětem věnují.
Jak vidíte, za ten rok náš sbor za sebou nechává mnoho a mnoho práce a aktivit. Je
to spousta času, který musí naši členové věnovat ze svého volna a mnohdy i na úkor
rodiny. Patří jim za to velká poklona. Je ale nutné říci, že ta spousta zážitků a legrace za
to určitě stojí. No, a když přijde nějaká ta pochvala za vyvedenou akci, za zručnost a
šikovnost, jistě nás to všechny u srdíčka zahřeje a řekneme si, že ta práce (hlavně musíme podotknout dobrovolná), za to stojí.
Vám všem si dovoluji popřát hodně zdraví a štěstí. Sboru hlavně hodně pevných
nervů, další příznivce, a ať se dál daří prát se s nelehkou dobou a úkoly, které na něj
i v tom letošním roce čekají.
Petra Přibylová
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Lyžařům na Hrádku se v teplé zimě nedařilo
Pokračují špatné sezony s málo, nebo žádným sněhem. Letos byl vlek v provozu
jen jeden den před svátky jako zkušební provoz. Byli jsme natěšeni, podařila se
rozšířit Velká Panská o odlesněný krásně upravený svah vedle vleku.
Plánovali jsme župní a celostátní sokolské přebory. První jsme ani nevyhlásili, ty
druhé musely být zajištěny náhradní tratí se zasněžováním. Vše bylo připraveno
na 16. února v Olešnici na Červeňáku, ale ani umělé zasněžování nepomohlo. Po
rekordně teplé zimě byla i tam malá vrstva sněhu, slalomové tyče by nedržely.
Budeme se ucházet o pořadatelství přeborů ČOS v příští sezoně.
S naším hlavním sponzorem AutoSAS jsme uzavřeli smlouvu o reklamě. Nabídneme umístění v našem areálu přes léto. Areál je na turistické trase a cestu využívají hojně cyklisté. Již několik sezon nemáme na vleku téměř žádnou tržbu,
proto musíme každoroční nutné náklady hradit z oddílových příspěvků.
Na podzim jsme v oddíle přivítali 4 nové holčičky a 1 chlapce a je škoda, že jsme
je nemohli naučit lyžovat. Tvoří se nadějné družstvo dětí ve věku 5 – 10 let a
doufáme, že přibudou další. Máme 2 trenéry II. třídy a 3 trenéry III. třídy.
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Do příští sezony bychom chtěli přeložit osvětlení a celkově zprovoznit novou
sjezdovku vedle vleku.
Jeronym Holý st.

Společenská kronika
leden - březen 2014
Naši nejstarší občané oslavili narozeniny:

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

80 let
73 let
80 let
75 let
74 let
76 let
74 let
81 let
79 let
76 let

Linhartová Anna
Hánlová Marie
Přibylová Božena
Lichý Josef
Grulichová Květoslava
Kotyška Josef
Štěpánová Stanislava
Kopecká Božena
Řeháková Anna

89 let
81 let
89 let
83 let
73 let
76 let
70 let
82 let
79 let

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

David Grulich
Ela Beková
Šťastným rodičům blahopřejeme.
Zemřela:

Iva Kopecká
Vzpomínáme...
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Pozdrav od kostela!
Poněkud nevím, čím mám začít – jestli jarně, když
nebyla zima nebo zimě, když možná v okamžiku
vydání už konečně bude,… Chtěl bych pro nás všechny nastínit, co se v kostele a kolem kostela chystá
v následujícím období.
Začnu tedy postně. 5. března byla popeleční středa –
pro nás věřící katolíky - den přísného postu. Tomuto
dni předchází tzv. „masopust“ – krátké období hojnosti před postem (v České Čermné i masopustní
průvod ☺!) Ale masopust nemá s církví nic společného. Půst ano. Je to 40 dní odříkání si zábavy, dobrého jídla, ale také větší zbožnosti. Víc se modlíme, víc čteme Písmo svaté, chodíme na pobožnosti Křížové cesty, kde rozjímáme o utrpení Božího Syna, Ježíše Krista. On pro nás, naše viny, podstoupil potupné ukřižování. Půst končí na tzv. Velký
pátek zase přísným postem, právě pro připomínku umučení Pána Ježíše na kříži. A
pak konečně vstoupíme do Velikonoc – oslavy Ježíšova zmrtvýchvstání! To se slaví
v noci ze soboty na neděli, protože tu noc Ježíš vstal z hrobu.
Trochu odbočím v toku myšlenky o postu a Velikonocích do naší místní reality.
Marně pátrám, proč místo, kde dnes stojí škola, se jmenuje Na hrobkách. Ale
zřejmě tam někdy nějaké hrobky byly. To mne vede k záměru letošní „venkovní“
křížovou cestu nevést na hrad, jako loni, ale od školy do kostela. A to v neděli 30.
3., to znamená v neděli po dni učitelů. Cíl není zviditelnění místí církve, ale vyprosit
otevření nebe těm lidem, kteří možná byli pohřbeni do hrobek někde kolem školy.
Pak také pomoc Boží učitelům a žákům naší školy.
Byl bych rád, abychom společně prožili hezké Velikonoce. Proto se také budu snažit, aby byl o Velikonocích otevřen kostel víc, než jen na bohoslužby. Je dobré zajít
se podívat, trochu se zastavit a nechat na sebe zapůsobit ticho a krásu našeho
kostela a v něm tu událost, která dala Velikonocům název. Velkou noc Kristova
Zmrtvýchvstání. Vím, je to něco neuvěřitelného. Ale hlavně z Markova evangelia,
ale i z Lukášova o učednících z Emauz víme, že i Ježíšovi nejbližší s tím měli dost
problém uvěřit, že ten, který zemřel na kříži a byl proboden kopím a z jehož boku
vyšla krev a voda – jasný důkaz jeho smrti – zase žije. Ale žije, mnozí pak uvěřili a
věří dodnes. A mnohým tato víra dává sílu k obrovským dílům lásky.
V červnu bude velký „Farní víkend“. Ten název jsem vymyslel teď pro tento článek,
protože se tam shodou okolností sejdou tři velké věci! ☺ V sobotu 21. 6. přijede
pan biskup Jan a bude zde od 9.00 slavnost udílení svátosti biřmování, křesťanské
dospělosti.
Odpoledne budou slavnosti na hradě Frymburku, kde by večer byla také mše sv. za
všechny kdo, kdy na hradě žili, pracovali a hrad bránili či dobývali.
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A v neděli bude Slavnost Těla a Krve Páně, lidově Boží Tělo. Nikdo nevíme, jaké
bude 22. 6. počasí. Ale kdyby bylo hezky, tak bych moc rád šel průvodem s monstrancí, v které, jak věříme, se nese Tělo Pána Ježíše pod způsobou chleba (hostie), až na náměstí. Nechápejme to jako nějaké předvádění se, ale naopak, jako
cestu k posvěcení celého městyse. Cestu k tomu, aby Bůh byl s námi, pomáhal
nám, žehnal nám a chránil nás. To nemůže nikomu vadit a může opravdu všem
pomoct. Není to žádné divadlo, ale pobožnost a modlitba za pomoc a ochranu pro
nás všechny. Pokud nebude dobré počasí nebo jiné podmínky, odložíme chystaný
průvod na příští rok.
Tak nám všem přeji po žádné zimě krásné teplé jaro a požehnané, radostné a
veselé Velikonoce.
František Hofman, Váš duchovní otec nazývaný farář ☺!

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, Bc. Zdeněk Drašnar, Bc. Jarmila Drašnarová,
Ing. Pavel Sobotka, Petra Přibylová, Jiří Hlaváček, Lidmila Martinková, Ing. Jeronym Holý, Pavel Bohadlo
Příspěvky, prosíme, zasílejte nejlépe mailem na adresu: jirka.hla@tiscali.cz
Nevyžádané příspěvky se nevracejí
Tisk: Daniel Wolf, Vrchoviny, náklad: 200 výtisků. Číslo vyšlo 20.3.2014
Příští číslo vyjde pravděpodobně v červnu 2014, uzávěrka bude 10.6.2014
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