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Zpráva o činnosti městyse za rok 2014
V uplynulém roce 2014 nebyly z důvodu velkého finančního závazku, který vznikl
v roce 2013 v rámci rozsáhlé opravy chodníků a místních komunikací, realizovány
„větší“ projekty. Přesto se nám společně podařilo uskutečnit mnoho užitečných kroků a
vydařených akcí, a to jak v oblasti zlepšení infrastruktury a ekonomické stability našeho
městyse, tak i v oblasti kulturního a společenského života. O nejvýznamnějších z nich
informuje následující zpráva.
Vodní hospodářství
Po rozsáhlých akcích, které se uskutečnily v roce 2013, se provozovatel vodovodního a kanalizačního řadu VAK Náchod zaměřil na drobné opravy a údržby stávajících
zařízení. Zejména se jednalo o opravy propadlých šachtových a vodovodních uzávěrů.
Ze strany městyse byla prováděna běžná údržba čistírny odpadních vod a opravy silničních vpustí v našem majetku.
Ve spolupráci s VAK Náchod bylo řešeno odstranění několika menších poruch.
Odpadové hospodářství
Do systému třídění odpadů je zapojen celý městys včetně školáků i chalupářů. Nový
Hrádek patří k těm obcím, kde se nevybírá poplatek za obyvatele, ale za skutečně svezený odpad. Prostředky efektivně vynaložené na zajištění separovaného sběru komunálního odpadu roztříděného na jednotlivé komodity (železo, sklo čiré a barevné, plasty, PET lahve, nápojové kartony, papír, drobný elektroodpad a baterie) se prostřednictvím firmy EKO-KOM vrací zpět do obecního rozpočtu. Zejména dobrá spolupráce se
základní školou, která společně s městysem organizuje soutěž ve sběru a třídění odpadů, přináší své ovoce. Dobře se osvědčil i kontejner na sběr textilu. Svoz nebezpečného
odpadu je pro občany zajišťován dvakrát ročně zdarma. Náš městys v oblasti odpadového hospodářství dlouhodobě využívá služeb firmy Marius Pedersen.
V roce 2014 nebyl v okolí Nového Hrádku zaznamenán výskyt černých skládek.
Ke konci roku se v souvislosti s legislativními změnami začala připravovat nová obecně
závazná vyhláška, která bude mimo jiné obsahovat způsob řešení likvidace bioodpadů.
Snahou městyse bude preferovat rozumná a efektivní řešení, která ale předpokládají
spolupráci a odpovědný přístup ze strany všech, kteří odpad tvoří.
Místní komunikace
V průběhu letního období pokračovala rozsáhlá rekonstrukce silnice z Nového
Hrádku k Rokolskému mostu. Tato akce Královéhradeckého kraje byla spolufinancována Evropskou unií a zajišťovala ji SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., zhotovitelem
byla firma STRABAG a.s. Tato akce měla vliv na zvýšený provoz po místních komunikacích, které musely být následně opravovány. Předpokládá se, že s opravou silnice
z Nového Hrádku na Borovou se bude pokračovat v letních měsících 2015. V jednání je
též i možnost opravy části silnice do Dolů.
Po intenzivních deštích, které nás postihly v průběhu léta, došlo zejména v místních
částech Dlouhé a Rzy k poškození obecních cest, které bylo nutné následně opravit.
Mimo těchto oprav se pokračovalo v průběžné údržbě dalších, převážně štěrkových,
místních komunikací.
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V ulici Sokolská došlo k plánované opravě části komunikace od č.p. 352 (Světlíkovi) k AT stanici, byly položeny nové obrubníky a opraven živičný povrch. Bylo pokračováno i v přípravných pracích nové místní komunikace v lokalitě Na Farách (sejmutí
ornice, odkopávky, prokopávky apod.).
V rámci společného projektu DSO Region Orlické hory byla na místních komunikacích v souladu s platným pasportem osazena část nových dopravních značek. Byla
vyřešena i úprava a značení obousměrného provozu při vjezdu na náměstí. V instalaci
dalších dopravních značek bude pokračováno v průběhu roku 2015.
Byla podána Žádost o bezúplatný převod pozemků pod chodníky z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví městyse. K převodu by mělo dojít v roce letošním.
Zimní údržbu komunikací v sezoně 2013/2014 a 2014/2015 prováděli na základě
smluv pan Linhart z Bohdašína 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.
V průběhu celého roku se ZM zabývalo sporem, který se týká zajištění přístupu k nemovitostem v místní části Končiny. V této souvislosti byla uzavřena
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb a udělení plné moci advokátce JUDr. Lence Vikové z Náchoda. Bohužel tento problém, který se vleče několik let, nebyl doposud vyřešen.
Pozemky, katastr obce, územní plán
Bylo realizováno několik drobných nákupů i prodejů pozemků. V lokalitě Na Farách se v průběhu roku nepodařilo prodat žádnou další stavební parcelu (do současné
doby je prodáno 8 z 20 nabízených parcel).
V průběhu roku probíhala příprava na realizaci pořízení nového Územního plánu
Nový Hrádek. S firmou SURPMO, a.s., IČO 45274886, se sídlem Třída ČSA 219, 500
03 Hradec Králové byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování zakázky „Územní plán
Nový Hrádek“. V souvislosti s pořízením nového územního plánu byly od občanů
městyse a fyzických či právnických osob, majících vlastnická práva k pozemku nebo
stavbě na území městyse, shromážděny jejich návrhy a požadavky na změnu funkčního
využití těchto pozemků nebo staveb. Pořízení nového územního plánu bude probíhat
v průběhu let 2015 a 2016.
Obchod a služby
V průběhu roku došlo, na základě požadavků občanů, k drobné úpravě provozní doby Pošty Nový Hrádek (prodloužení otevírací doby ve čtvrtek do 16.30).
I přes drobné komplikace byl zachován provoz výdejny léků. Nájemní smlouva je
uzavřena s majitelem lékárny U černého orla v Novém Městě nad Metují. Se zachováním výdejny se počítá i do budoucna.
Ostatní služby zůstaly na obvyklé úrovni.
Požární ochrana a Sbor dobrovolných hasičů
Stále platí, že naši hasiči mimo svých základních úkolů se úspěšně účastní soutěží
v hasičském sportu, pomáhají při různých akcích a zajišťují i společenské akce v rámci
městyse. Ne náhodou všestranná a potřebná činnost SDH byla ohodnocena Cenou Kře-
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sadlo v kategorii BEZVA TÝM.
Automobilová stříkačka, která byla pořízena v roce 2011 v rámci česko-polského
projektu, spolehlivě slouží. V roce 2014 byla uhrazena čtvrtá splátka finanční spoluúčasti a k 31. 12. 2014 zbývalo zaplatit 300 000,- Kč.
Jednotka SDH je postupně dovybavována nejen z prostředků městyse, ale i z dotací
od Královéhradeckého kraje.
V průběhu roku SDH mimo průběžné údržby hasičského hřiště a pokračování výstavby skladu cvičebního materiálu věnoval i velké úsilí při práci s hasičským dorostem. Z důvodu zvýšených nákladů na tyto činnosti městys poskytl na rok 2014 mimořádný příspěvek ve výši 30 000,- Kč. Dále bylo společnými silami SDH a městyse realizováno prodloužení závodní dráhy pro požární sport, která nyní měří předepsaných
100 metrů.
V rámci odstranění drobných závad, které byly zjištěny při komplexní tematické
kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, byla schválena a v účinnost vstoupila nová obecně závazná vyhláška týkající se požárního řádu
městyse.
Na základě uzavřené smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární
ochrany pokračovala i úspěšná spolupráce s obcí Sněžné.

Tělovýchova a sport
Po rozsáhlé rekonstrukci, která proběhla v roce 2013, se 12. 4. 2014 uskutečnilo
slavnostní otevření sokolovny. U této příležitosti byla městysem vydána 52 stránková
brožura. V průběhu roku 2014 byl sokolu z obecního rozpočtu poskytnut příspěvek ve
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výši 300.000,- Kč. Příspěvek byl použit ke krytí závazků, které vznikly při stavebních
úpravách sokolovny.
Sokolovna slouží nejenom sportovcům, ale i široké veřejnosti: Jsou zde pořádány
plesy, zábavy i další kulturní vystoupení. Prostory v rámci tělesné výchovy využívá též
základní škola. Dne 27. 5. 2014 se zde uskutečnilo setkání starostů Náchodska. Tématem byly možnosti financování projektů obcí a měst ze zdrojů KHK a Evropské unie
v novém programovém období 2014–2020.
K tradičním akcím, které pořádá tělocvičná jednota Sokol ve spolupráci s městysem,
patří pochod Hrádouská vařečka. Osvědčilo se pořádání podzimního přespolního běhu
se startem od kina, které poskytuje vhodné zázemí. Tradiční lyžařské závody se bohužel
v posledních letech z důvodu nedostatku sněhu nedaří pořádat.
Na veřejném hřišti u základní školy bylo v podzimních měsících prodlouženo
ochranné oplocení.
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. 2014 školu navštěvovalo
147 žáků nejen z Nového Hrádku, ale i z okolních obcí.
V průběhu letních prázdnin byl za podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí realizován projekt „Zateplení objektu ZŠ Nový Hrádek“. Během tohoto projektu byla provedena výměna oken, dveří a
zateplení zejména na přístavbě ZŠ. Dodavatelem byla firma KERSON spol. s.r.o. Dobré. Mimo projekt byla u 12 oken ve 4 třídách provedena instalace venkovních žaluzií. O
prázdninách byly v ZŠ provedeny i nezbytné topenářské opravy.
Základní škola se zapojila do projektu „Škola na dotek v Královéhradeckém kraji“.
Z důvodu končícího funkčního období byla ustanovena nová Školská rada ZŠ.
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. Kapacita MŠ je 40
dětí a v současné době je dostatečná, nedostatečný je však počet lůžek na spaní. Součástí MŠ je školní jídelna. Průměrný denní počet vařených obědů je 180. V roce 2014 byl
v jídelně vyměněn varný kotel a bylo zavedeno vydávání a vyúčtování stravování pomocí magnetického čipu. Tyto magnetické čipy zároveň slouží ke vstupu do budovy
základní školy. Provedeným opatřením se zvýšila bezpečnost dětí.
Kultura
Pro účely kulturního vyžití slouží především sokolovna, kino, knihovna, základní
a mateřská škola, hrad Frymburk a prostor hasičského cvičiště s vybudovaným zázemím. Pravidelně jsou pořádány různé výstavy, přednášky, divadelní a jiná kulturní
představení.
Díky opraveným varhanám je možné v kostele sv. Petra a Pavla pořádat vystoupení předních mistrů včetně pořádání koncertů v rámci tradičního Orlickokladského varhanního festivalu.
Na náměstí u pomníku padlých a následně v kostele se 28. července uskutečnila pietní vzpomínka u příležitosti 100. výročí začátku První světové války.
Kino je využíváno k různým besedám či divadelním představením. Jeho provoz je
zejména v zimních měsících vzhledem k vysokým nákladům na vytápění omezen.
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V průběhu roku byly v kině vyměněny nefunkční akumulátorové baterie pro nouzové
osvětlení a v prosinci došlo k zakoupení nového projekčního zařízení EPSON, které
umožní promítání digitalizovaných filmů.
Městys čtvrtletně vydává zpravodaj „Frymburské ozvěny“, provozuje internetové
stránky, které spravuje webmaster pan Ing. Milan Holinka. V soutěži Zlatý erb o nejlepší webové stránky obcí Královéhradeckého kraje v roce 2014 se náš městys umístil
na 3. místě.
Vedení obecní kroniky v písemné i elektronické podobě dlouhodobě zajišťuje paní
Anna Marková. Obrazovou kroniku pak paní Ludmila Ježková. Všechny formy kronik
jsou tradičně na velmi vysoké úrovni.
Na rok 2015 byl vydán stolní týdenní kalendář s historickými pohlednicemi a fotografiemi Nového Hrádku a jeho okolí.
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. Jisté
nedostatky se ukazují v pokrytí sítě mobilních operátorů. Na společnost Telefónica
Czech Republic, a.s. byla zaslána stížnost na špatný signál mobilního operátora společně s žádostí o jeho posílení s tím, že městys v rámci projektu Rozhledny na Šibeníku
bude počítat s přípravou pasivní části převaděče.
Na základě našich připomínek ohledně stavu vrchního vedení nízkého napětí
v Bukovecké ulici ČEZ Distribuce, a.s. připravuje projekt na zemní kabelové vedení
v této lokalitě (předpokládaný termín ukončení realizace je do 30. 9. 2016). Po výběru
zpracovatele PD jej budeme kontaktovat ohledně zpracování projektu na veřejné osvětlení v dotčené lokalitě.
V roce 2014 bylo v rámci veřejného osvětlení zřízeno několik nových bodů, které
zůstávají svítit celou noc. Došlo i k výměně starých poškozených sloupů a svítidel u
kina. V lokalitě Na Farách byly provedeny zemní práce a pokládka kabelu VO.
Správa budov a věci bytové
Městys pronajímá celkem 44 bytů v 8 domech. V průběhu roku mimo běžné údržby
a drobných oprav byly provedeny rozsáhlé opravy havarijního stavu komínů na budovách č.p. 123 a č.p. 102 (pošta, školka). V bytě č. 7 v č.p. 59 byla provedena větší oprava (elektro, podlahové krytiny, vymalování, nátěry dveří). Ve třech bytech došlo ke
změně nájemníků.
Pohřebnictví
Městys zajišťuje majetkovou správu a vedení evidence na místním hřbitově. Mimo
to je zajišťována jeho údržba a oprava. Poté, co se Římskokatolická farnost Nový Hrádek zavázala, že nejméně v období nejbližších 25 let, tedy nejméně do konce roku
2039, nepožádá o provozování veřejného pohřebiště na pozemku p.č. 1 v k.ú. Nový
Hrádek, byl vypracován ucelený projekt na revitalizaci hřbitova. Realizace bude probíhat postupně v následujících letech v závislosti na získání finančních prostředků.
Veřejná prostranství a zeleň
V oblasti péče o zeleň je prostřednictvím pracovníků z Úřadu práce zabezpečována
pravidelná údržba parků, okolí cest, hřbitova a dalších veřejných prostranství.
Odbornou firmou byl vypracován znalecký posudek č. 93-1 933/14 za účelem
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zhodnocení aktuálního stavu vybraných stromů rostoucích v městysi. Tento znalecký
posudek bude podkladem pro další činnost ohledně uvedených stromů (údržba, popř.
pokácení).
V rámci udržitelnosti projektu „Revitalizace centra městyse Nový Hrádek“ byla
firmou Kamenictví Kubala Opočno ošetřena kašna hydrofobním, zpevňovacím a biocidním prostředkem.
Za pomoci dotace z MMR, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 4 byla v podzimních měsících zahájena akce „Obnova Ukřižování u kostela
sv. Petra a Pavla v Novém Hrádku“. Ukřižování bylo odborně rozebráno a odvezeno do
kamenické dílny, kde bylo zrestaurováno. Na jaře 2015 dojde k jeho vrácení zpět na
původní místo.
V průběhu celého roku probíhaly přípravy projektu „Rozhledna na Šibeníku“.
Byl vypracován projektový záměr. V rámci „Ceny Petra Parléře 2014“ byla uspořádána
architektonická soutěž, s jejímž vítězem byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování
příslušné dokumentace. Plánovaná revitalizace bývalé VTE na rozhlednu je součástí
společného projektu „Česko-polská hřebenovka“ v rámci Euroregionu Glacensis, který
se mimo jiné zabývá i budováním nových rozhleden a vyhlídkových věží na českopolském pohraničí.
Zadluženost městyse
K 31. 12. 2014 zadluženost obce v přepočtu na jednoho obyvatele činila 4.522,- Kč
(což je v porovnání s předchozím rokem o 1.285,- Kč méně). 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. 2014 je nesplacená částka tohoto úvěru ve výši 2 425 380,65 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. 2016 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. 2014 je zůstatek nesplaceného úvěru v částce 652 070,- Kč.
Smlouva o úvěru ze dne 25. 1. 2013 na částku 1 152 000,-- Kč na výstavbu inženýrských sítí „Na Farách“ se splatností do 31. 12. 2016.
Ke dni 31. 12. 2014 je zůstatek nesplaceného úvěru v částce 472 000,- 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 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“, byly k 31. 12. 2014 v plné výši splaceny.
Zastupitelstvo a správa městyse
Do 10. 10. 2014 pracovalo zastupitelstvo městyse v tomto složení (viz foto):
Bc. Zdeněk Drašnar – starosta
Vladimír Říha – místostarosta
Bc. Pavel Bachura – člen kontrolního výboru
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David Bek – člen výboru pro společenské záležitosti (na fotografii chybí)
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

kandidovali. Tato skutečnost dokládá, že výsledky naší společné práce byly vnímány
pozitivně.
Společným postupem v rámci DSO Region Novoměstsko a Region Orlické hory, při
poptávání sdružené dodávky elektrické energie, ale i jiných akcí byly ušetřeny nemalé
finanční prostředky. Další výhodou členství je předávání zkušeností mezi jednotlivými
obcemi, tvorba společných propagačních materiálů a společné čerpání dotací (např. na
instalaci dopravních značek, nákup párty stanů, pivních setů aj.).
Z důvodu nové certifikace místní akční skupiny Pohoda venkova (MAS) byl schválen souhlas se zařazením všech katastrálních území městyse Nový Hrádek do územní
působnosti MAS. Pro zvýšení možnosti dalšího čerpání dotací se náš městys stal členem MAS.
V průběhu roku byla společně se zainteresovanými obcemi a úřady projednávána
problematika nebezpečného přestupního místa na autobusové zastávce „ Bohdašín –
v Propasti“, tento problém nebyl dosud vyřešen a je nutné dále jednat.
Od Nadace VIA se sídlem Jelení 195/9, 118 00 Praha 1, IČO: 67360114 městys obdržel dar ve výši 50 000,- Kč jako cenu za vítězství v podkategorii „Samospráva roku“
soutěže „Era Starosta roku“.
K 31. 12. 2014 byl počet obyvatel v naší obci 785, včetně trvale žijících cizinců tento počet činil 796. Přistěhovalo se 23 osob, odstěhovalo se 18 osob, narodilo se 12 dětí,
zemřelo 7 občanů. Z těchto počtů je patrné, že pozitivní trend nárůstu obyvatel pokračuje.
Bc. Zdeněk Drašnar,
starosta

Vážení přátelé a občané Nového Hrádku,

Od 11. 10. 2014 (po volbách) pracovalo zastupitelstvo městyse v následujícím složení:
Bc. Zdeněk Drašnar – starosta
Ing. Pavel Sobotka – místostarosta
David Bek – člen výboru pro společenské záležitosti
Mgr. Marcela Havrdová – člen výboru pro společenské záležitosti
Ing. Jiří Hlaváček – předseda kontrolního výboru
Ing. Jeronym Holý – člen finančního výboru
Mgr. Alena Lokvencová – předseda výboru pro společenské záležitosti
Ing. Vratislav Mareš – člen kontrolního výboru
Václav Suchánek – člen výboru pro společenské záležitosti
Ing. Radek Světlík – předseda finančního výboru
Ing. Miloš Vondřejc – člen kontrolního výboru
Je potěšitelné, že do zastupitelstva se dostalo 8 členů z minulé samosprávy, kteří opět
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rok 2014 byl rokem stého výročí vzniku Schönstattského hnuti. 11 srpna 1939
několika členů tohoto hnutí z Čech uzavřelo úmluvu lásky v staré kapli v Rokoli.
Takto se Rokole stala centrem Schönstattského hnuti v Čechách.
Při té příležitosti vznikla „Cesta manželů“.
Myšlenka „Cesty manželů“ pochází od maďarských schönstattských rodin.
Jedná se o cestu v přírodě s jednotlivýmí zastaveními, - podobnou jako bývají
křížové cesty – která je zaměřena na manželství.
V 15 zastaveních se mohou poutnici zamyslet nad svým vlastním manželstvím
– od jeho počátku, narození dětí přes jejich výchovu, soužití s rodiči až po stárnutí.
Rádi bychom, aby tato krátká procházka po Cestě manželů byla pro poutníky novým zážitkem, okamžikem zastavení se a třeba i určitým impulzem pro
dobrý vztah v našich rodinách.
Přeji spolu se sestrami z Rokole, aby návštěva tohoto krásného místa vnášela radost a pokoj do vašeho života a také do vašich rodin.
U sester si můžete také koupit brožuru s texty „Cesty manželů“, oplatky z Rokole, krásné pohledy a také kalendář na rok 2015.
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Přeji všem přátelům a občanům aby další rok byl plný úspěchů, spokojenosti, dobra a lásky.
Panu starostovi, zastupitelstvu městyse, ředitelům školy a školky, hasičům,
členům Sokola, všem občanům, farníkům a přátelům Nového Hrádku a také
Rokole mnoho spokojeností, dobra a lásky přeje
ThLic. P. Jan Czarny

Tříkrálová sbírka 2015
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se účastní Tříkrálové sbírky.
Děkuji těm, kteří chodí jako koledníci, i vám, kteří nám vždy otvíráte a
čekáte na nás. Společně pak máme radost, že můžeme pomáhat, kde
je to třeba. Část sbírky se vždy vrací i na Hrádek, kde můžeme vidět
účinek sbírky. V loňském roce jsme pomohli školce a škole
s výukovými programy pro děti s poruchami učení.
Letos jsme vybrali 35 321,- Kč. Děkujeme.
Olina Langrová
Chtěla bych Vám poděkovat za finanční částku, kterou jsme dostali
z Tříkrálové sbírky. Zakoupili jsme pomůcky, které nám pomohou
v hodinách reedukace. Byly zakoupeny 2 počítačové programy, pracovní listy, Logico piccolo. Vše bude využito u žáků, kteří mají nějakou poruchu učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie.
Mgr. Marcela Havrdová
Děkujeme za příspěvek poskytnutý mateřské škole z Tříkrálové sbírky. Finanční prostředky byly využity na nákup multimediálního vzdělávacího programu Méďa, který je zaměřený na smyslovou a rozumovou výchovu dětí
předškolního věku, především pak na oblast prevence vzniku specifických
poruch učení. Nakoupeny byly také speciální pomůcky pro nácvik správného
úchopu psacího náčiní a podporující rozvoj jemné motoriky (kreslící kuličky a
trojboké voskovky).
Děkujeme.
Za mateřskou školu
Mgr. Alena Lokvencová

11

Krátce...
• 6. prosince 2014 se konal na hasičském cvičišti v pořadí již druhý Mikulášský
večer s příjezdem Mikuláše a jeho družiny v ďábelském kočáře. Čerti postrašili a
Mikuláš a andělé to napravili rozdáním dárků dětem. Sníh nebyl, ale zájemců o
večer prožitý v zimní přírodě byl velký.
• 13. prosince se v místním kině uskutečnil tradiční Vánoční koncert. Vystoupily
děti z mateřské a základní školy, chrámový sbor a uznání sklidilo především farní
divadlo, které mělo formu vysílání „betlémské televize“. Kino bylo plné a nálada
již zcela vánoční.
• 16. prosince v městysi natáčela Česká televize pořad pro regionální zpravodajství. Týkal se vítězství našeho městyse v soutěži ERA samospráva roku.
Úspěch městyse měl velký ohlas nejen v regionálním, ale také v celostátním měřítku.
• 23. prosince v 16 hodin opět ohlásili na náměstí čtyři trubači Dechového kvarteta Opočno všem občanům příchod Vánoc.
• 23. prosince zemřel ve věku 76 let dlouholetý moderátor oblíbeného televizního pořadu Receptář prima nápadů, Přemysl Podlaha.
• 26. prosince T.J. Sokol zorganizovala Vánoční zábavu. Sešlo se opět více než
300 zájemců o vánoční tančení.
• 28. prosince 2014 se odsloužením poslední mše svaté v kostele sv. Petra a Pavla
po 3 letech působení s naší farností rozloučil farář P. František Hofman. Odešel
na vlastní žádost ze zdravotních důvodů do Šonova na Broumovsku. Věřící se
s ním rozloučili předáním dárku na památku, poděkováním a modlitbou. Příštího
půl roku budou v omezené míře bohoslužby zajišťovat kněží z Nového Města n.
Met.
• 28. prosince se konala Na Kovárně hasičská valná hromada, na které vedení
hasičů zhodnotilo celoroční práci sboru, a zároveň proběhla volba nového výboru
na nastávající období.
• 29. prosince propukl nebývale velký požár chalupy čp. 191 na Mikulášově
kopci. Několik hasičských sborů obětavě zasahovalo po celou noc. Největším problémem byla špatná dostupnost objektu.
• 4. ledna sloužil poprvé nedělní mši sv. v kostele sv. Petra a Pavla P. Vladimír
Janouch z Nového Města n. Met.
• 7. ledna dopoledne byla v Paříži přepadena redakce satirického týdeníku Charlie Hebdo. Teroristický čin, jehož obětí se stalo celkem 12 lidí, spáchali 2 bratři
patřící k radikální části muslimské menšiny. Teroristé byli vzápětí zneškodněni. 12.
ledna k uctění památky obětí terorismu (počet se zvýšil na 17) předchozích dní

12

prošel Paříží milionový průvod za účasti 50 představitelů států, včetně muslimských.
• 10. ledna se v místní sokolovně konal Sokolský ples. Náchodská hudba SAN
TAM, nová výzdoba, bohatá tombola i dobré pohoštění přilákalo asi 100 tanečníků.
• 23. ledna se zájemci v restauraci Na Kovárně zúčastnili přednášky RNDr. Petra
Rybáře Sumatra - za orangutany do deštného pralesa.
• 24. ledna se uskutečnil v sokolovně při hudbě STYL Myslivecký ples. Účastníci si mj. pochutnali na dobré myslivecké kuchyni.
• 7. února uspořádali hasiči v sokolovně veřejností oblíbený Hasičský bál. Hrála
hudba J. K. BAND, návštěvníky lákala bohatá tombola, jejíž první cenou byl „divočák“. Nechybělo ani překvapení – efektní tančení mažoretek potmě.
• 14. února uspořádala T.J. Sokol tradiční Přejezd Orlických hor na běžkách.
Zalyžovalo si asi 50 účastníků.
• V noci ze 14. na 15. února měl podle „minských dohod“ ustat boj a zavládnout
příměří mezi Ukrajinou a Ruskem. Boje však hned neustaly a přidal se k nim i
atentát v Charkově. Jihovýchodní oblast Ukrajiny je velmi neklidná a situace nepřehledná. Tragédií je, že stále umírají další lidé.
• 21. února se na zakončení plesové sezóny konal 14. ples rodičů a přátel školy.
Tanečníkům hrála hudba DUHA MUSIC a ples měl téma „Motýlí svět“. Předtančení zajistili žáci ZŠ. Školní plesy mívají menší účast, ale vždy velmi dobrou společenskou úroveň.
• 22. února se v sokolovně v sále ještě vyzdobeném na školní ples uskutečnil
Dětský karneval. Na „veselé křepčení“ děti pozvala T.J. Sokol spolu s městysem.
Program byl tradiční, účast byla více než 150 platících návštěvníků a asi 60 masek.
• 26. února se konalo 6. zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek. Vedle
kontroly úkolů, schválení rozpočtu na rok 2015 a přednesení zprávy starosty o činnosti městyse v roce 2014 si velký zájem zasloužilo jednání o obsazení prodejny
potravin po manželech Grimových.
• 27. února uvedlo místní kino díky nově zakoupené promítací technologii pohádkový příběh plný písniček z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře nazvaný
Tři bratři.
• 2. března proběhla v restauraci Na Kovárně Valná hromada TJ. Sokol. Starosta Ing. Jeronym Holý ve své zprávě s potěšením konstatoval, že členů Sokola přibývá. Členskou základnu tvoří 251 členů, z toho je 120 aktivních. Svědčí to především o dobré práci cvičitelů.
Demokritos: Malá dobrodiní v pravé chvíli mohou být těmi největšími.
Anna Marková
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MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK - Hospodaření v roce 2014
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
Odnětí 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
Celkem daňové příjmy
Prodej vodovodu a kanal. VaKu splátky
Prodej AT Stanice Na Farách splátka
Prodej pozemků/splátka
Dar na dataprojektor
Celkem kapitálové příjmy
Lesní hosp., prodej dřeva vč DPH
Pronájem obchodu včetně DPH
ZŠ - nájemné z prostor, dary
Odvádění a čištění odpadních vod
MŠ - nájemné z prostor
Tělovýchova-pronájem LV
Kino, vstupné
Kultura, příjmy z činnosti
Zdravotnictví, pronájem
Bytové hospodářství, nájemné, služby,
úroky
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby, územní rozvoj, nájemné
Komunální odpad, prodej popelnic, služby
Třídění KO-EKOKOM, železo, papír
Příjmy z úroků a dividend
Požární ochrana - dary,náhrady
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1 995 477,29 Kč
63 438,28 Kč
334 590,00 Kč
216 285,18 Kč
2 070 600,39 Kč
4 026 703,43 Kč
1 143,00 Kč
15 320,00 Kč
33 872,62 Kč
15 549,00 Kč
38 780,00 Kč
13 696,00 Kč
8 244,00 Kč
32 012,15 Kč
987 782,50 Kč
9 853 493,84 Kč
9853493,84
343 053,60 Kč
73 642,00 Kč
116 820,00 Kč
10 000,00 Kč
543 515,60 Kč
58 548,27 Kč
29 040,00 Kč
12 500,00 Kč
47 574,00 Kč
4 408,00 Kč
1 000,00 Kč
6 771,60 Kč
39 360,00 Kč
10 000,00 Kč
920 274,00 Kč
7 062,10 Kč
46 084,00 Kč
17 875,00 Kč
154 698,00 Kč
185 433,00 Kč
371,62 Kč
14 456,00 Kč

Požární ochrana - pronájem hřiště,
Přijaté neinv. dary-zastupitelstvo roku
Přijaté pojistné náhrady
Ost. příjmy- doplatek volby
Celkem nedaňové příjmy
Převody z rozp. účtů do SF, HÚ
Dotace ze SR na správu
Dotace od KHK pro ZŠ
Dotace na volby EP,zastupitelstvo
Dotace od Úřadu práce Náchod
Příspěvek Sněžné na JSDH
Dotace pro JSDH od KHK
Dotace na činnost lesního hosp.

1 000,00 Kč
50 000,00 Kč
5 252,00 Kč
17 728,89 Kč
1 629 436,48 Kč
2 068 237,71 Kč
241 300,00 Kč
25 000,00 Kč
34 500,00 Kč
658 105,00 Kč
30 000,00 Kč
10 923,00 Kč
3 570,00 Kč

Dotace Obnova Ukřižování

76 475,00 Kč

Dotace na zateplení ZŠ Fond ŽP

63 524,97 Kč

Dotace na zateplení ZŠ Fond soudrž. ŽP
Celkem dotace
Konsolidace příjmů

Činnost místní správy

1 079 924,59 Kč
4 291 560,27 Kč
2068237,71

Úhrn příjmů

14 249 768,48 Kč

Výdaje:
Lesní hospodářství
Obchod a cestovní ruch
MK, chodníky vč. náměstí a zimní údržby
Lyžařský vlek - odvody za odnětí půdy
ČOV, kanalizace
ZŠ-přísp. na provoz, opravy, udržitelnost
MŠ a ŠJ, přísp. na provoz
Kino včetně víceúčelového využití
Knihovna
Obnova Ukřižování
FO
Kultura vč památek
Zdravotnictví
Hřiště u ZŠ
Komise pro obřady a slavnosti
Příspěvek na opravy sokolovny
Využití volné času-pozemek pod ZŠ

z toho investice
44 463,00 Kč
2 000,00 Kč
1 325 612,80 Kč
910,00 Kč
70 660,60 Kč
3 645 101,60 Kč
750 000,00 Kč
237 007,28 Kč
53 749,00 Kč
89 553,00 Kč
13 671,00 Kč
86 986,00 Kč
57 719,40 Kč
0,00 Kč
21 213,00 Kč
300 000,00 Kč
10 808,00 Kč

Příspěvek-HOSPIC, NONA
Územní plánování -ÚP
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
Smlouva o spolupráci - cisterna SDH
Hasiči - občerstvení při požáru
Hasiči
Zastupitelstvo obce

10 000,00 Kč
30 250,00 Kč
469 050,30 Kč
2 600,00 Kč
193 349,10 Kč
62 733,40 Kč
350 971,26 Kč
180 489,00 Kč
150 759,00 Kč
949 058,50 Kč
300 000,00 Kč
4 779,00 Kč
195 241,05 Kč
860 227,55 Kč

20 339,38 Kč

Volby do zastupitelstev

21 419,00 Kč

Celkem výdaje po konsolidaci
Rozdíl příjmů a výdajů

348 034,85 Kč
27 119,00 Kč
18 026,40 Kč
2 068 237,71 Kč
60 116,50 Kč
14 210 577,70 Kč
2 068 237,71 Kč
12 142 339,99 Kč
2 107 428,49 Kč

227 936,00 Kč
Třída 8
1 874 033,10 Kč
107 000,00 Kč
99 999,00 Kč

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
Financování třídy 8
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107 789,50 Kč
171 908,00 Kč

1 178 322,02 Kč

Volby do EP

Daň z příjmu za obec a DPH
Pojištění majetku obce
Finanční operace, peněžní ústavy
Převody vlastním fondům obce, SF
Dotace DSO Orlické hory, Novoměstsko
Celkem výdaje

30 250,00 Kč

-408 000,00 Kč
-340 000,00 Kč
-272 396,89 Kč
-1 111 951,47
Kč
24 919,87 Kč
-2 107 428,49
Kč

2 618 915,60 Kč
2 618 915,60 Kč

Již dlouhou dobu jsou našimi protijezdci kamarádi z Č. Skalice a okolí,
každý rok se pravidelně střídáme ve směru přejezdu. Vedoucímu této party,
Vláďovi Fischerovi, patří poděkování za pomoc při organizaci.
Na volném prostranství foukal vítr, sluníčko se také neukázalo, tak už to
na horách chodí. Ale krásná měkká stopa a nádherně zachumelená krajina
vše vynahradily. Nálada byla výborná!
Díky všem účastníkům, a jestli dá Bůh a budeme živí a zdraví, tak zase
za rok!!!
Pavel Bohadlo

Výroční členská schůze T. J. Sokol Nový
Hrádek 2. 3. 2015 - zpráva starosty
Vážené sokolské sestry a bratři, hosté a příznivci naší tělocvičné jednoty,
vítám Vás srdečně na naší výroční členské schůzi. Opět po roce se scházíme
v restauraci Na Kovárně, děkujeme za příjemné prostředí.

Sraz v Dobrušce u Benziny

Přejezd Orlických hor na běžkách – sobota 14.2.2015,
18. ročník
Po loňské přestávce, zaviněné nedostatkem sněhu, se opět jelo. Letos se
zúčastnilo celkem 49 běžkařů. (N. Hrádek 23, Č. Skalice 14, Borová 5, Č.
Kostelec 3, Náchod 2, Vanovka 2). Aut bylo celkem 13. Na parkovišti u
Benziny v Dobrušce jsme si auta vyměnili a parta z N. Hrádku jela na parkoviště u Šerlichu. Odtud nás čekalo asi 22 km na běžkách (podle turistických značek, někteří tvrdí, že to bylo delší). Celý úsek je strojně upravován
po cestě zvané Bunkrovka. Vede jižním úbočím hlavního hřebenu Orlických
hor.
Na trase je možnost občerstvení ve srubech HS pod Velkou Deštnou a na
Pěticestí. Čaj byl jako vždycky vynikající. Na Pěticestí se také měnily klíče
od aut.

17

Má letošní zpráva tentokrát bude kratší, než v minulém roce, neboť
uplynulý rok 2014 byl o mnoho klidnější, než ty předchozí. Budu se věnovat
z mého pohledu nejdůležitějším spíše globálním událostem, ke konkrétním
akcím vám jistě řeknou své ostatní členové výboru.
Začnu suchými čísly. Během roku 2014 ukončilo členství 7 lidí a naopak
přistoupilo 24. Členská základna sestávala na konci roku z 251 členů. Z tohoto
celkového počtu je pohybově aktivních 120, z toho 44 žactva, 8 dorost a 68
dospělých. K tomu můžeme připočítat cca 20 nečlenů Sokola, kteří pravidelně
sokolovnu využívají pro sport a platí příspěvek zvláštní hodinovou, nebo roční
sazbou. Jsem velmi rád, že trend nárůstu členů pokračuje i v roce letošním. Je
za ním zejména kvalitní a obětavá práce našich cvičitelů.
V letošním roce nás čeká radikální zvýšení členských příspěvků dospělých
z 300 na 500 Kč. Tento fakt nemůžeme nijak ovlivnit. Jsme si vědomi, že jde o
zvýšení markantní a neradi bychom kvůli němu ztráceli členskou základnu.
Proto výbor rozhodl, že budeme vybírat jen 300 Kč a zbytek 200 Kč bude
dotovat naše T. J. Samozřejmě pokud bude někdo ochoten zaplatit plnou
částku, velmi to přivítáme, neboť oněch 200 Kč zůstane v našem rozpočtu.
Na začátku loňského roku, konkrétně 11. 1. 2014 jsme prozatím do
omezeného provozu uvedli sokolovnu velmi úspěšným Sokolským plesem.
Slavnostní nálada byla ještě umocněna bezprostředně dokončenou
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rekonstrukcí sokolovny a zvědavostí všech účastníků, jak to vlastně
ve staronové sokolovně vypadá. Snad nikdo nebyl zklamán, chválu jsme slyšeli
ze všech stran. Za bezproblémový průběh děkujeme zejména hlavním
organizátorům Imrichu Chrenkovi a Olze Markové. Příští Sokolský ples bude 23.
1. 2016. Bude v pořadí druhý po Mysliveckém plese a následující neděli bude
dětský karneval.
Stejně jako každý rok následovaly další plesy, a to Myslivecký, Hasičský a
Školský, a také tradiční Velikonoční a Mikulášská taneční zábava, které pořádalo
místní SDH.
V průběhu celého roku jsme se snažili sokolovnu dále zvelebovat a
zdokonalovat. Nejnáročnější práce byly spojeny s instalací zábran před tělesy
ústředního vytápění a závěsů po stranách jeviště a nad balkonem, které zlepšily
akustiku sálu. Průběžně jsme samozřejmě prováděli mnoho různých dalších
drobnějších i složitějších zásahů. V této souvislosti musím zmínit dva naše
členy, bez jejichž mnoha a mnoha hodin zdarma odvedené práce by tyto nové
věci nebyly na světě. Jsou jimi Pavel Bohadlo a Jeronym Holý st., děkujeme.
Jak jistě víte, v letních a podzimních měsících bylo vybudováno nové
oplocení s podezdívkou a novou střídačkou. Jde o první fázi změn na hřišti před
sokolovnou. Také zde jsme se brigádnicky podíleli sami, navíc s vydatnou
pomocí úřadu městyse. Celkové náklady přesáhly 300 tisíc Kč, dotace ze SZIF
resp. MaS Pohody venkova, která pravděpodobně v dubnu bude doručena na
náš účet, je 200 tisíc Kč. Co bude s hřištěm dále, zatím není rozhodnuto, vítáme
jakékoliv náměty a nápady.

zábava, která jako vždy zaplnila sál do posledního místečka. Netradiční a hojně
navštívenou událostí (650 lidí) byla výstava modelů vláčků mezi svátky pod
patronací rodiny Stanislava Drašnara. Děti, ale i tatínci a dědečci si krásné
modely v akci na kolejištích opravdu užívali. Děkuji za organizaci všech těchto i
dalších událostí.
V průběhu celého roku výbor pracoval na zdokonalení organizace provozu
sokolovny. Od základů jsme například aktualizovali provozní řád a další interní
dokumenty a jsem rád, že manželé Veronika a Petr Bohadlovi převzali
povinnosti správce sokolovny. Spolupráce s nimi se nám velmi osvědčuje,
děkujeme.
Důležitou informací, která jistě stojí za zmínku, je změna dodavatele silové
elektřiny v koordinaci s městysem a okolními obcemi. Očekávané úspory jsou
minimálně v řádu tisíců.
Dovolím si teď zmínit to nejdůležitější, co bychom rádi v co nejkratší době
vyřešili. Jedná se o dokončení rekonstrukce bytu správce sokolovny a jeho
obsazení zodpovědným a vstřícným nájemcem, který by převzal buď část, nebo
celou práci, kterou nyní vykonávají manželé Bohadlovi. Zatím není jisté, jestli
budeme po obdržení zmíněné zpětně vyplacené dotace za oplocení schopni
byt kompletně dokončit. Pokud ne, rozhodne výbor, zda si ještě nějaké finanční
prostředky vypůjčíme. Jistě se shodneme, že stálý správce rychleji odhalí a
vyřeší různé provozní problémy nebo jim bude schopen předejít. Samozřejmě
rovněž nájemné bude vítaným příspěvkem do rozpočtu naší jednoty.
Seznam sportovních oddílů, které pod naší jednotou sdružujeme:
- Rodiče a děti – Veronika Bohadlová
- Aerobic ženy – Markéta Vaňková
- Florbal – Vojtěch Havrda
- Fotbal žáci – Pavel Sobotka
- Lyžování – Jeronym Holý st., Václav Sychrovský, David Bek, Radim Holý,
Jan Říha, Pavlína Sychrovská
- Volejbal pokročilí – Jeronym Holý ml.
- Volejbal a badminton rekreační – Miloš Langr
- Všestrannost žákyně – Radka Machová
- Fotbal muži – Radomír Lanta
- Všestrannost ženy – Lidmila Martinková
- Nohejbal – Karel Šrůtek
- Posilovna – Bohumír Petr

Dále víte, že v souvislosti s celkovou rekonstrukcí sokolovny jsme se museli,
a to nemálo, zadlužit. Mám dobrou zprávu, že s domluveným přispěním
rozpočtu městyse, se nám daří splátky půjček v řádných termínech bez
problémů realizovat. Děkuji za vstřícnost některým věřitelům, kteří souhlasili
s prodloužením doby splácení. My tím pádem nebudeme pod takovým
finančním tlakem, a proto budeme schopni průběžně budovu sokolovny a její
okolí dále zvelebovat.
Dne 12. 4. 2014 proběhlo slavnostní otevření sokolovny. Myslím, že se
jednalo o jednu z nejdůležitějších událostí uplynulého roku na Novém Hrádku i
v regionu. Organizace byla náročná, ale odměnou byla hojná účast a veskrze
kladné reakce oficiálních i neoficiálních hostů. Od tohoto data je sokolovna
v neomezeném provozu a slouží tak, jak jsme věřili.
Jen v rychlosti zmíním další větší akce loňského roku, kterými byl tradiční
pochod Hrádouská vařečka, podzimní župní přebor v přespolním běhu, výlet do
Krkonoš, maškarní bál po Školském plese a 26. 12. 2014 Štěpánská taneční
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Za Tělocvičnou jednotu Sokol Nový Hrádek starosta Ing. Jeronym Holý
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Zpráva náčelnice T. J. Sokol Nový Hrádek za rok 2014
Mám pro vás připravený přehled činnosti odboru všestrannosti za
rok 2014. S aktivitami volejbalu, florbalu a lyžařského oddílu, které
jsou registrované pod odborem sportu naší Župy PodkrkonošskéJiráskovy, vás seznámí jejich vedoucí.
Cvičení s nejmenšími dětmi a jejich rodiči je hraní, zvykání na prostor a
překážky, nebát se. A to s dětmi pěkně umí cvičitelka Veronika Bohadlová,
která je v minulém roce měla na starost. Děti předškolního věku, se kterými už
nejsou rodiče, měly cvičení s Lucií Hrnčířovou. Je velká škoda, že nemohla tuto
skupinu pro pracovní přetíženost vést i v novém školním roce. Nového nástupce jsme již mezi cvičiteli nenašli. Naopak cvičení zaměřené na fotbal a také
všestrannost pro chlapce žákovského věku obnovil Pavel Sobotka. S Radkou
Machovou jsme nabídli žákyním ve věku od 1. do 6. třídy cvičení orientované
na základy gymnastiky, všestrannost, hry a hry s míčem. Radka je házenkářka
a tak má děvčatům co předávat. Tělocvičnu pravidelně využívalo deset až dvanáct dívek. Od nového školního roku Radka nabídla hodinu v další cvičební
den osmi starším žákyním, ale i s mladšími mi nadále pomáhá. Máme radost,
když nás paní učitelky ze základní školy chválí a říkají, že je na děvčatech pohybová aktivita vidět. Nově od začátku školního roku se věnuje Markéta Vaňková šestnácti mladším žákyním se zaměřením na aerobic a pohyb při hudbě,
který je baví.
Všechna dětská cvičení vždy začínají koncem září nebo začátkem října, jsou
provozována do dubna až května a to pravidelně jednu hodinu týdně. Je příjemné, když si děvčata do cvičení přivedou další kamarádku, znamená to pro
nás, že jsou spokojené a že se jim hodiny v Sokole líbí.
Dvě hodiny cvičení týdně při rytmické hudbě na udržení a zlepšování kondice nabízela také Markéta Vaňková. Její odbornost využívalo dle možností až
15 žen a dorostenek. Sice nemáme veškeré náčiní, které by se nám líbilo, ale
máme stepy, overbally, švihadla, tyče, posilovací gumy a konečně i odpovídající teplo v sokolovně. Náčiní používáme i při zdravotním cvičení, které jsem
vedla, já Lída Martinková. Scházeli jsme se v počtu tři až devět.
Muži raději sportují, tak využívali tělocvičnu v malých skupinách na badminton a rekreační volejbal pod vedením Miloše Langra. Přes zimu hráli muži
v sokolovně nohejbal, za který zodpovídá Karel Šrůtek. Bohumír Petr má na
starosti skupinu mužů, kteří navštěvují posilovnu v původních prostorách
sokolovny.
V uplynulém roce se čtyři cvičitelky zúčastnily oblastního srazu pro cvičitele rodičů a dětí, předškolních dětí a mladšího žactva v Hradci Králové, dvě
cvičitelky byly na oblastním srazu též v Hradci se zaměřením na cvičení žen a
seniorů a získaly tím další podněty pro novou náplň cvičebních hodin. Doškolovacího semináře pro cvičitele III. třídy všestrannosti v Náchodě absolvovaly
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dvě naše cvičitelky a Markéta Vaňková působila při školení cvičitelů III. třídy v
Náchodě jako lektorka.
8. května jsme byli se čtyřmi děvčaty a šesti dospělými na Župním turistickém srazu v Novém Městě nad Metují. Prošli jsme okolím, navštívili Juránkovu
vyhlídku a užili příjemné posezení s novoměstskými sokoly.
V září jsme se společně čtyři žákyně a jedna cvičitelka za odměnu v soutěži
„Po stopách významných osobností Sokola a České republiky“ účastnili víkendového poznávacího pobytu v Děčíně. V této soutěži jsme se soustředili na
dohledání informací o umučených sokolech z našeho městečka Vojtěchu Koláčovi, Josefu Vondřejcovi a Josefu Světlíkovi. Také jsme 8. října, který je jako
Památný den Sokola, uctili jejich památku s cvičenkami a cvičenci před pamětní deskou v sokolovně rozsvícením svíček a připomenutím jejich zásluh a postojů v tehdejší těžké době okupace.
Účastnili jsme se při přípravě, organizování a také úklidu po všech akcích,
které naše jednota zajišťuje pro členy Sokola nebo pro veřejnost.
Rádi bychom získali další nové cvičitele, na školeních a seminářích jim
můžeme zajistit vzdělávání, které se hodí celý život.
Chci velice poděkovat z pozice funkce náčelnice všem cvičitelům, kteří věnují spoustu času přípravě cvičebních hodin a uskutečňují tuto nedocenitelnou
práci pro své svěřence. Velké díky patří všem, kteří nás podporují pracovní
silou a slovem uznání, vstřícností a financemi. Na každém z členů stojí veškerý
ruch a činnost jednoty. Tělocvičná jednota Sokol je otevřená všem věkovým
kategoriím. Děkuji za sebe, že se mohu setkávat s vámi se všemi při sportovních i společenských událostech a přeji každému tento pocit soudržnosti a
přátelství.
Martinková Lidmila
náčelnice

Na Hrádku se letos trochu lyžovalo
Na valné hromadě Sokola 2. 3. 2015 jsem přednesl zprávu o téměř skončené lyžařské sezoně. Nemohl jsem začít jinak než tím, že jsme 1. 3. 2015 pořádali na
náhradní trati ve Ski areálu Olešnice po 10 letech přebor České obce sokolské v
obřím slalomu. I když se zkušenosti vytratily a cizí prostředí ztěžovalo organizaci,
tak jsme závody zvládli. Při jedné práci jsme vypsali i 26. ročník závodu O cenu
Frymburka.
Startovalo 94 závodníků ze 7 jednot. Nejvíc bylo Hrádováků – 42 a medaile
získali Verča Machová, Evička Hrnčířová, Lukáš Sychrovský, Pepíček Bek, Klárka
Sychrovská, Nikolka Šrůtková, Adámek Hrnčíř, Matěj Bubeníček, Ondra Bohadlo,
Ríša Navrátil, Lucka Holá, Bára Machová, Ondra Šrůtek, Kačka Marešová, Zuzka
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Suchánková, Sára Machová, Lukáš Mach, Pepa Poul, Terezka Holá, Tomáš Holý,
Martina Suchánková, Pavlína Sychrovská, Jana Drašnarová, David Bek a Pepa
Drašnar. Nejvíce obsazena byla kategorie seniorů.
I když to nebyla žádná sláva, přece jsme se na Panské stráni letos svezli. Sněhu
bylo málo, upravovalo se šlapáním a skluzem, ale bylo štěstí, že to napadlo na jarní
prázdniny, takže se vlek točil celý týden od 9 do 17 a ještě další týden od 15 do 18
hodin. Děti z oddílu jezdily ještě další týden, ale potom už to nešlo. Tržba za tu
dobu dosáhla 38 000 Kč. Na provozu se podílelo 61 dobrovolníků. Hlavně, že jsme
konečně naučili nové žáčky lyžovat, ostatně 4 první jména z minulého odstavce
jsou děti, které před sezonou neuměly nic. Snad v září přijdou do oddílu další děti
kolem 6 let. Zatím tam je více dětí z Borové a České Čermné.
Areál na Hrádku je limitován nadílkou přírodního sněhu. Toho v posledních letech padá poskrovnu. Když náhodou napadne, lidi si zalyžovat přijdou, protože
Panská má členitý terén, příjemný vlek a nízké ceny. Ani jim moc nevadí vydřená
místa s prosvítající travou. Chtělo by to umělé zasněžování, ale to vyžaduje hodně
odvahy se rozhodnout a pustit se do shánění dotací.
J. Holý st.,
předseda lyžařského oddílu

Slunce na horách
V neděli 2. července 1939 Sokolská jednota v Novém Hrádku uspořádala
župní slet, jediný a poslední v okupované republice před druhou světovou
válkou, kdy žádné jiné a to i větší jednoty se k takové akci neodvážily.
V říjnu 1941 byla Česká Obec Sokolská rozpuštěna a její majetek zabaven.
Činnost naší jednoty však pokračovala ilegálně. Za tuto pokračující činnost
musela zaplatit několika životy. Starosta župy, člen místní jednoty a ředitel zdejší měšťanské školy Vojtěch Koláč byl nacisty zavražděn v Osvětimi
v roce 1942. V témže roce v Terezíně zemřel pokladník jednoty Josef
Světlík. V roce 1944 byl v Gribo umučen náčelník jednoty Josef Vondřejc.
Noviny Sokolské župy Podkrkonošské – Jiráskovy „Sokolský ruch“
v červnu 1939 byly celé věnovány Novému Hrádku, především největší
události celého kraje – župnímu sletu. Této události mezi řadou článků se
věnoval i článek nazvaný „Slunce na horách“, jehož autorem je pražský
pisatel E. Kirchberger, z něhož je následně uveden výstižný úryvek:
„Celý ten kraj se všemi jeho lidmi je až nahoře, skoro u pána Boha.
Když o něm slýcháme tady u nás, v Praze, zdá se nám, že se mluví o kraji
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z pohádky. Také je tam nějaký ten smutný, černý princ, zakletý
v kamenitá pole, ale je tam ještě víc – je tam slunce, které vychází dvakrát! Jednou je vidíte od malého kostelíka na náměstí, a podruhé
z vysokého vrchu – pánbuví, jak se jmenuje. A o tom černém princi…
Jistě tu je. Vidíte ho v divokých stržích, které nezarostou ani travou,
protože se tam slunce nedostane – na vyprahlých mezích, na nichž se krčí
smutné hlavičky jitrocele – na zrytých, malých políčkách odkud se musí
vybrat mnoho kamení, aby vrátila trochu úrody – v divokých větrech,
lomcujících horskými smrky, i v korunách krvavého jeřabí, na němž si
odpočívají obláčky, než odletí k nám do srdce země.
A nejlépe jej vidíte v očích těch lidí. Jsou tvrdé, jako ta země, síla
nikdy nevyrostla v klidu a přepychu; síla roste z kamení, hloží a bodláčí.
Roste z toho kamení, ze kterého vyrostla sokolovna na kopci, z těch těžkých rukou, z toho úhoru, na němž vyrostlo sokolské cvičiště. A ta síla se
zhmotnila v sokolskou nerozbornou tvrz, v ocelová srdce a pevná, hrdá
čela.“
Jiří Hlaváček

Ohlédnutí za činností Sboru dobrovolných hasičů
v roce 2014
Opět je za námi další rok plný práce. Dovolte, abych Vás ve zkratce seznámila s činností sboru za uplynulý rok.
K dnešnímu dni naše členská základna čítá 95 členů. Začátkem roku je již
tradicí pořádání hasičského bálu. V loňském roce jsme ho pořádali už zde na
Novém Hrádku v rekonstruované sokolovně. Účast byla veliká a ples se vyvedl.
Stejný úspěch měla i Velikonoční zábava. I ta byla velmi vydařená.
V jarním období nás také již tradičně čekal svoz kovového odpadu a začalo
se s přípravami na naši závodní sezonu. Trénovaly ženy, trénovali muži i děti,
takže chystání výzbroje a zázemí bylo opravdu hodně. Pravidelnou kontrolou
prochází i materiální zabezpečení sboru. Bylo třeba obnovit a zpřístupnit přítok
vody do hasičské nádrže. V tomto roce nás čeká její samotné vyčištění. Jistě
jste si mohli všimnout velkých změn, které nastaly na hasičském hřišti.
V letošním roce jsme vybudovali novou základnu, ta stará byla již v dezolátním
stavu. Spolu s tím došlo i k prodloužení závodní tratě. Mnoho práce a peněz
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nás stála a ještě bude stát dřevostavba, kterou jsme pořídili za poměrně krátkou
dobu dostavět do současné podoby. Dalším velkým krokem bylo zkompletování elektroinstalace, která posunula využití budovy o velký kus dopředu. Samozřejmě, že nás čeká ještě mnoho a mnoho práce, ale i tento stav je již velkým
úspěchem. Stavba na hřišti, o které jsem se již zmínila, bude právě sloužit jako
místo pro uskladnění materiálu důležitého pro soutěžní aktivity sboru a jako
zázemí pro kulturní akce a další naše aktivity. Zmiňme pouťové opékání selete,
Primátor ligu anebo třeba posvícenské posezení u domácích koláčů spojené
s pouštěním draků. Letos podruhé nás na hasičském hřišti navštívil i Mikuláš. I
přes nepřízeň počasí Vám děkujeme za velikou účast. Každý dětský účastník se
mohl pochlubit svým básnickým nebo pěveckým umem a popřemýšlet, jestli
v příštím roce bude zlobit ještě více nebo méně než letos. Odměnou za odvahu
byla sladká pozornost. Samozřejmě, že nechyběli čerti a krásný anděl.
Další akcí pro naše malé příznivce byla návštěva požární stanice Hasičského
záchranného sboru ve Velkém Poříčí, která je hlavní základnou hasičů pro celý
okres Náchod. Zajímavý program zahájil tamní maskot se jménem Hasík. Následovala prohlídka garáží se zásahovými vozy, ukázka automobilového žebříku i ostatní techniky, zpestřená projížďkou na kole s obráceným řízením. Každý
se pak mohl svézt ve speciálním autě určeném pro hašení lesních požárů, a to i
se zapnutými majáky. Na závěr si pak všichni prošli a „prolezli“ polygon plný
překážek, který je určen pro výcvik zásahu v dýchací technice a v neznámém
prostředí. Tento výlet měl ohromný úspěch, jak u dětí tak i dospělých, kteří jeli
spolu s dětmi a pomohli s přepravou bezmála 40 účastníků. Naši malí hasiči
samozřejmě nejezdí pouze na výlety, ale během celého roku tvrdě pracují a
jezdí na soutěže, kde se snaží zúročit svoje schopnosti a znalosti, které se během celého roku na schůzkách naučili. V současné době máme 20 dětí.
S přípravou a dovozem na soutěže se snaží pomáhat i někteří rodiče. Tímto
patří poděkování panu Romanu Povolnému a Markétě Řehákové.
I nadále pokračuje spolupráce se základní školou, obecním úřadem a ostatními organizacemi. Zmiňme požární hlídky, které zabezpečujeme na mnoha
akcích, korigování dopravy a nejrůznější brigády a úklidové práce. Letos jsme
byli např. pomoci ve Sněžném při organizování soutěže „PODORLICKÁ LIGA“. Blahopřání k jubileím našich členů je samozřejmostí. Ke dni matek si rádi
pánové zajdou s kytičkou pro úsměv a polibek našich žen. Návštěva a soudržnost s okolními sbory patří také k naší náplni práce. Byli jsme pozváni do Valu
u Dobrušky, kde v květnu místní hasiči uspořádali oslavu 120. výročí založení
sboru. I přes nepřízeň počasí se organizátorům akce zdařila. Hned další sobotu
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jsme byli přítomni slavnostního představení a uvedení do provozu nové cisterny
TATRY T815 v Olešnici v Orlických horách. Proběhlo zde posvěcení vozidla,
a domů jsme si přivezli dobrou náladu, krásné zážitky spolu s pamětním listem.
Další překrásnou akcí byl v Přibyslavi u Havlíčkova Brodu Pyrocar 2014. Zde
bylo možno zhlédnout přehlídku požární techniky a dalšího vybavení. Byla to
nádherná podívaná. Celý loňský rok se nesl v duchu 150. výročí dobrovolného
hasičstva v Čechách. Oslavy v kulturním domě ve Velkém Poříčí byla přítomna
za náš sbor Jarmila Grimová spolu se zástupci z našeho kraje.

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 těch
spousta zážitků, legrace za to určitě stojí. No, a když přijde nějaká ta pochvala
za vydařenou 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.
V dnešní době není vůbec lehké fungovat tímto způsobem. Tato práce je hlavně
o velké toleranci, ohleduplnosti a hlavně dobrovolnosti. Myslím si, že i o sboru
na Novém Hrádku můžeme s pýchou říci, že pracuje a funguje skutečně velmi
dobře. Je to parta lidí, na které se vždy dá spolehnout, a ne jenom po stránce
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hasičské. Je zde zcela na místě říci a pochlubit se, že 28. dubna převzali zástupci našeho sboru v Náchodě v Beránku pamětní KŘESADLO a diplom
v nové kategorii „bezva tým“. Do soutěže bylo přihlášeno více sborů a organizací, ale právě díky těm všem vlastnostem, které jsem před chvílí jmenovala,
toto ocenění získal náš sbor.
Nyní pár slov k výjezdové jednotce. Naše výjezdové družstvo čítá 21 členů.
Všichni prošli každoroční zdravotní prohlídkou, která je nezbytná. Samozřejmostí a i nutností je i zdokonalování teorie a zvyšování odbornosti v podobě
školení, aplikačního cvičení a i samotných soutěží. Členové, kteří jsou nositeli
dýchací techniky, absolvovali polygon u HZS ve Velkém Poříčí. Pod neustálou
kontrolou je také vybavení jednotky, včetně zásahového vozidla.
Poplachová siréna se v loňském roce rozezněla celkem pětkrát. 26. ledna
byl nahlášen požár kontejneru v obci Sněžné. 11. května vzplála zemědělská
budova na Borové. Část hřebene střechy zasaženého objektu hořela plamenem.
Ke vstupu do objektu bylo nutné odstranit kladku na vratech a do rozvodny
elektrické energie vypáčit zamčené dveře. Zde se pak nacházel traktor s vozem,
který byl již zasažen požárem. Pro vstup do objektu jsme rozvinuli dva proudy
C za účelem vytvoření únikové cesty pro ustájená zvířata. Po té se započala
jejich evakuace mimo hořící budovu. Po lokalizaci požáru jsme se podíleli na
přesunu zvířat do provozních prostor a na rozebírání stropních podhledů. Zde
zasahovalo devět členů jednotky. 27. září jsme vyjížděli k požáru lesa
v lokalitě Nový Hrádek. Nakonec se jednalo o nenahlášené pálení klestí. Účastnilo se sedm členů jednotky. 28. prosince chytly saze v komíně ve Sněžném.
Po příjezdu na místo jsme vyčkali na pokyny velitele zásahu za stanice Dobruška. Ten nás po zhodnocení situace vyzval k návratu na základnu. Den poté
kolem 21. hodiny večer vzplála rekreační chata zde na Novém Hrádku na Mikulášově kopci. Z důvodu nepřístupnosti objektu musela být vytvořena dálková
doprava vody hadicemi. Celou akci ztěžoval velice silný mráz a vítr. V ranních
hodinách se podařilo požár dostat pod kontrolu a mohlo být zahájeno částečné
vyklízení objektu. Celý zásah se musel provádět v dýchacích přístrojích
z důvodu velkého zakouření. Zásahu se účastnilo 60 hasičů ze sedmi jednotek.
Jménem majitele byla všem zasahujícím udělena pochvala a poděkování.
Opět se ukázalo, že náš sbor je pořád v pohotovosti a připraven být kdykoliv
k dispozici. Řada našich členů je již letitými dárci krve. Pro tento rok jsme si
někteří z nás dali předsevzetí rozšířit jejich počet a přidat se k nim. I tímhle
způsobem můžeme být nápomocni.
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Další informace o dění sboru včetně fotografií můžete sledovat na internetových stránkách sboru.
Závěrem mi dovolte Vám 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 ně i v tomto letošním roce čekají.
Petra Přibylová

Dětský karneval
Sál sokolovny vyzdobený motýly přivítal 22. března odpoledne dospělé a hlavně děti, které se přišly vydovádět na již tradiční dětský
karneval. Při promenádě masek bylo ke zhlédnutí 65 originálních kostýmů. Viděli jsme princezny, kostlivce, hasiče, Karkulku, indiány,
vodníky, námořníka, čarodějnici, Marfušu, mušketýry, poradce ze
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šíleně smutné princezny, broučky, ale i mnoho zvířecích a dalších masek.
Hudbu obstarávali a mixovali dva zkušení diskžokejové Petr Bohadlo a Petr Hlaváček. Při tanci se vyřádili nejen děti, ale i rodiče a
prarodiče. Celou sportovní a zábavnou „šou“ pro děti vedla
v přestrojení za klauna se svými pomocníky Jana Šinkorová. Připraveny byly zábavné soutěže, za jejichž plnění děti dostávaly sladké i
věcné odměny, nechybělo ani cvičení s Dádou nebo Ptačí tanec. Zajímavými cenami lákala tombola a vrcholem bylo vyhlášení nejhezčích
masek. Děkujeme za laskavou pomoc dárcům a sponzorům, kteří přispěli finančně nebo věcnou cenou. Jsou to: Sokol Nový Hrádek,
Městys Nový Hrádek, Novoplast Přibylovi, Kaden, Kovap, Velos, Roman Grym, Cestovní kancelář Jana Hudková, Potraviny Švorc, Potraviny Grim, Autodoprava Pavel Pop, Restaurace Kovárna a dárkové
zboží Petra Přibylová, Lesnické práce Marešovi, Stavebnice Gaudia
Stanislav Drašnar, Mikrobiologický ústav, ZŠ a MŠ Nový Hrádek
Svoji šikovnost si děti vyzkoušely na stále zaplněné malé překážkové dráze umístěné pod balkonem za dozoru náčelnice naší jednoty
Lidmily Martínkové. Po překonání všech překážek byly děti odměněny
sladkostí.
Pro malé i velké návštěvníky bylo zajištěno občerstvení. Zvlášť
žádané se ukázaly domácí zákusky, které upekly a věnovaly místní
ženy a členky sokola: Alena Holá, Jaroslava Říhová, Hana Svatoňová a
Jarmila Drašnarová. Děkujeme.
Poděkování dále patří: celé rodině Jany Šinkorové, která zajišťovala zábavný program pro děti, sponzorské dary a tombolu, Ludmile
Ježkové za fotodokumentaci, obsluze u občerstvení – Evě Holinkové,
Lence Holinkové, Evě Klimešové, Aleně a Vojtovi Havrdovým a dalším,
kteří se podíleli na přípravě a úklidu sálu. Díky všem těmto dobrovolníkům se dětský karneval těší dobré pověsti, je vyhledávaný a hojně
navštěvovaný.
Jarmila Drašnarová,
jednatel T. J.
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Nejen pohybem živ je sokol...
Když člen TJ. Sokol Nový Hrádek Standa Drašnar ml. přišel
s nápadem, že by o vánočních prázdninách mohli s otcem uspořádat
v novohrádovské sokolovně výstavu vláčků, asi ani jeho nenapadlo, jak
velký úspěch bude tato akce mít.
Vánoční prázdniny, to je v sokolovně „mrtvá sezona“ a tak výbor TJ
Sokol iniciativu rodiny Drašnarovy přivítal. Standa Drašnar ml. připravil
koleje, mašinky a vagonky a spolu s členy rodiny a s kamarády dopoledne 28. prosince 2014 instalovali čtyři kolejiště, po kterých se mohly
vláčky prohánět. A že se opravdu proháněly! Za tři dny, kdy byla výstava
vláčků přístupná veřejnosti, přišlo se na ni podívat 650 lidí všeho věku.
Nejčastěji chodily celé rodiny – tatínkové s dětmi jezdili s vláčky a maminky zase měly čas si spolu popovídat. A nebylo málo těch, kdo chodili
každý den a stále se nemohli té krásy nabažit. Drašnarovi zajistili také
občerstvení, takže spokojenost byla maximální. A spokojeni byli i členové výboru TJ Sokol – nejen z podařené akce, ale také z toho, že na dobrovolném vstupném se vybrala velmi pěkná suma peněz na opravu sokolovny.
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Standům Drašnarům, mladšímu i staršímu, kteří celou akci připravili
naprosto nezištně, i všem, kteří jim pomáhali, patří velké poděkování za
zpestření vánočních svátků obyvatelům Nového Hrádku a okolí.
Ing. Pavel Sobotka

Dolování hornin na Novém Hrádku a okolí IV.
Pokračování z minulého čísla
Zatímco venkovské oblasti si chtěly žít a žily svým poměrně poklidným životem, do těchto chodů se po staletí klínily spory mocných. Dobu druhé poloviny
patnáctého a především šestnáctého století, ve kterých byla velká poptávka po
kovech jako železo, stříbro a cín, do českých zemí následně v době třicetileté
války přišlo pod rouškou osvobození od vlivu katolické církve postupné drancování.
V roce 1629 císař Ferdinand II. vydal tzv. restituční edikt, jenž znamenal navrácení veškerého majetku katolické církve, který jí byl zabrán protestanty a
například nařizoval obnovení biskupství a klášterů. Vyhlášení ediktu vyvolalo
obrovský nesouhlas protestantů. Albrecht z Valdštejna restituční edikt neschvaloval a varoval, že se protestanté spojí se švédským králem Gustavem II.
Adolfem. Silně pronikající a rostoucí protestantismus sem zavlekl švédskou
armádu, která se v dějinách zapsala především nechvalně proslulým obléháním Prahy roku 1648. Tomuto drancování se v Praze nevyhnuly domy Malé
strany a Hradčan. Dokonce generálu Königsmarkovi unikly o chlup korunovační
klenoty, které byly těsně předtím odvezeny z Prahy mimo dosah. O tom, kolik
toho bylo po materiální stránce z českých zemí rozkradeno a odvezeno v boji
proti prokatolickému národu, jsou věrohodné záznamy. Protestantské „ideály“
se realizovaly vojenskou silou a vcelku přinesly jen samá trápení: rozvrat společnosti, nepořádek a hospodářský úpadek. Zajímavé je že země na sever, které byly v minulosti zdrojem obrovských křivd na českém národu, bývají dnes
často oslavovány jako politickým a ekonomickým vzorem. Po majetkové stránce, rozkradené mobiliáře obrovských nejen uměleckých a historických hodnot
už asi těžko dnes někdo bude chtít dobrovolně vrátit.
Jak známo, tak ani venkov nebyl ušetřen. Rabování vsi táhnoucími armádami na sklonku třicetileté války nemělo smilování ani s těmi nejchudšími kraji.
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V takzvaných registrech peněžitých důchodů opočenského panství za roky
1622, 1624, 1635, 1639 a 1643 není žádná příjmová ani výdajová položka
frymburského hamru Stará šmelcovna. Roku 1638 došlo k vyplenění hradu
Frymburk švédskými vojáky pod vedením silného vůdce generála Jana Bannera. To ale nestačilo a následujícího roku se krajem prohnalo znova švédské
vojsko, tentokrát pod velením emigranta plukovníka Zdeňka hraběte z Hodic.
Existují záznamy, které sčítají hrádeckými nuceně vydané peníze, potraviny a
další, jmenujme konkrétně 883 zlatých, máslo, drůbež za 82 zlatých, obilí, ale i
seno a slámu. Dokonce si s sebou odtáhli „dobytek koňský a nábytky za 1191
zlatých“. To zapsali Mikoláš Staňků rychtář, Martin Širokey a Matouš Ptáček,
konšelé s poznámkou: „Toho roku 1640-1641 Švédové v našem okolí hanebně
řádili.“
Obecně železářství bylo v kraji během třicetileté války poněkud potlačeno.
Zda hlavními důvody byla nižší poptávka po železe té doby, což je poněkud
málo pravděpodobné, či zda došlo k poničení hamrů při Olešence anebo úplně
jinými důvody s jistotou nevíme. Konkurence vysokých pecí jako náhrada dýmaček, do kterých se mohla vsázet chudší ruda o podstatně většího objemu
ještě nebyla, ta přišla až někdy začátkem 18. století. V kontextu událostí té
doby bychom spíše za hlavního viníka určili vydrancování v době války.
Po ukončení třicetileté války roku 24. října 1648 souborem mezinárodních
smluv, známé pod názvem Vestfálský mír, došlo k pozvolnému zotavení postižených měst a vesnic a celkově k hospodářskému růstu. Na barevné obálce je
zachycena malá část opočenského panství, pod které patřilo panství Frymburské, v té době již s pobořeným opuštěným hradem. Jedná se s největší jistotou
o unikátní první obrazové zpracování Hrádku s okolím, nicméně polohopisná
věrohodnost zobrazených objektů bude vyplývat z malířovy fantazie. Názvy
nejsou chybné, jsou doslovným opisem legendy po straně prospektu (je mimo
tento výřez). Ze zajímavostí za zmínku určitě stojí vyobrazené domečky na
Krahulčí, zakreslená škola na Dlouhém, havírna v Rokoli a tehdy ještě český
Kisibl (dnešní Olešnice v Orl. Horách) s pověstnou výrobou hřebíků. Určitě bych
ještě upozornil na poměrně rozsáhlý shluk budov na Bydle, které nejspíš souviselo s tehdy už existující podpovrchovou těžbou železné rudy na Bydle, o kterém bude v dalších pokračováních.
Ing. Petr Hlaváček
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Co s bioodpady?

Společenská kronika

V roce 2015 vstupuje v platnost novela zákona o odpadech, podle které
je obec povinna v době od 1.4. do 31.10. umožnit občanům odkládání
biologicky rozložitelných odpadů. Jedná se především o trávu, listí,
zbytky ze zahrad, kuchyňský odpad rostlinného původu apod. Po jednáních se svozovou firmou se jako nejvhodnější způsob jeví umístění velkoobjemového kontejneru pro výše jmenované druhy odpadů. Kontejner
bude umístěn v Klainově ulici, v prostoru „Písník“, bude opatřen informační tabulí s vyjmenovanými druhy odpadů, které se zde budou moci
odkládat. Po naplnění bude kontejner odvezen do kompostárny. I nadále
je upřednostňováno domácí kompostování a mulčování.

leden - březen 2015
Naši nejstarší občané oslavili narozeniny:

Šritrová Milada
Hlaváčková Jiřina
Ležík Milan
Suchánková Helena
Novotný Josef
Fišerová Miloslava
Přibylová Blanka
Jirmanová Božena
Beková Zdeňka
Rázl Jaroslav
Přibyl Josef

81 let
70 let
83 let
74 let
81 let
77 let
75 let
77 let
75 let
82 let
80 let

Klamtová Vlasta
Linhartová Anna
Hánlová Marie
Přibylová Božena
Lichý Josef
Grulichová Květoslava
Kotyška Josef
Štěpánová Stanislava
Grymová Marie
Řeháková Anna

77 let
90 let
82 let
90 let
84 let
74 let
77 let
71 let
70 let
80 let

Městys Nový Hrádek

Nejbližší sportovní akce T. J. SOKOL:
8. května 2015 - Župní turistický sraz ve Studnici
16. května 2015 - Hrádovská vařečka, Nový Hrádek

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

Frymburské ozvěny

Noví občánci:

Petr Tymel
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

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Zemřeli:

•
•

Maruše Světlíková
Josef Balcar
Marie Beková

•
•

Vzpomínáme...

•
•
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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. 2015
Příští číslo vyjde pravděpodobně v červnu 2015, uzávěrka bude 10. 6. 2015
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