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Zpráva o činnosti městyse za rok 2016

Občas se v našem okolí objeví i náznaky černých skládek, které jsou však
v prvopočátku odstraňovány.

Vodní hospodářství
Provozovatel vodovodního a kanalizačního řadu VAK Náchod v průběhu roku provedl výměnu vodovodního řadu v části ulice Bukovecká. Bylo řešeno také odstranění
několika menších poruch v různých částech městyse. Ze strany VAKu byla provedena
výměna oplocení vodojemu v Náchodské ulici a vydláždění okolí AT stanice v ulici
Sokolské.
Ze strany městyse byla prováděna běžná údržba čistírny odpadních vod a opravy
silničních vpustí v našem majetku a byl vybrán zpracovatel projektové dokumentace na
postupnou intenzifikaci čistících zařízení ve vlastnictví městyse, jedná se o objekty
základní školy, hasičárny, pošty a bytového domu č. p. 59.
Jako dodavatel díla „Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů Na Farách, Nový
Hrádek – II. a III. etapa“ byla ve výběrovém řízení vybrána firma ŠPELDA s.r.o.
z České Skalice. Zastupitelstvem bylo v únoru 2017 schváleno uzavření Smlouvy o
převzetí investorství mezi městysem Nový Hrádek a společností VAK Náchod, a.s.,
jejímž předmětem je bezúplatný převod a převzetí investorství stavby „Inženýrské sítě
pro výstavbu rodinných domů Na Farách, Nový Hrádek II. a III. etapa, SO 02 Kanalizace jednotná a SO 03 Vodovod“. K realizaci této akce dojde v průběhu roku 2017.

Místní komunikace
V průběhu roku byly průběžně prováděny drobné opravy některých, zejména štěrkových, místních komunikací. Došlo i k vyřezání keřů a náletů podél cest k Izidoru a na
Šibeník.
Zimní údržbu komunikací prováděl na základě smlouvy pan Linhart z Bohdašína.
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 a některých místních komunikací byla zajišťována pracovníky městyse za využití nově zakoupené techniky.
Byla zpracována příslušná dokumentace na doplnění svislého dopravního značení,
které se týká zejména ulic Sokolská, U Stadionu, Antonína Kopeckého, kde by měla
vzniknout zóna s dopravním omezením – přednost zprava, pozor děti, maximální povolená rychlost 30 km/hod. Instalace značek bude realizována firmou Dopravní značení
Náchod na jaře 2017.
Stále pokračují jednání ohledně zajištění přístupu k nemovitostem v místní části
Končiny. Věc, která se bez výsledku vleče několik let, v současné době řeší Okresní
soud Náchod.

Odpadové hospodářství
Na Novém Hrádku i nadále pokračujeme v pozitivním trendu třídění odpadů. Je zajištěn separovaný sběr komunálního odpadu, který třídíme na jednotlivé komodity (železo, sklo čiré a barevné, plasty, PET lahve, nápojové kartony, papír, textil, drobný
elektroodpad a baterie). Z tohoto důvodu se prostřednictvím firmy EKO-KOM vynaložené náklady vrací zpět do našeho rozpočtu. Ve spolupráci se základní školou je i nadále organizována již tradiční soutěž ve sběru a třídění odpadů. Svoz nebezpečného odpadu je pro občany zajišťován dvakrát ročně zdarma. Náš městys v oblasti odpadového
hospodářství dlouhodobě využívá služeb firmy Marius Pedersen.
Spolupracujeme i s firmou KERSON z Dobrého, která pro nás ve své kompostárně
zajišťuje likvidaci biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu. Velkoobjemový kontejner na tento odpad je v období od 1. 4. do 30. 11. umístěn v Klainově ulici,
v prostoru „Písník“. Likvidace těchto odpadů je pro občany zdarma s tím, že i nadále je
upřednostňováno domácí kompostování a mulčování.
V roce 2016 byl v prostoru za úřadem městyse umístěn další kontejner na drobný
elektroodpad. Bylo také zakoupeno několik dalších kontejnerů na plasty, jejichž objem
stále narůstá.
Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení dozoru Hradec Králové byla vydána novelizovaná Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Nový Hrádek.

Pozemky, katastr obce, územní plán
Bylo realizováno několik drobných nákupů, prodejů a směn pozemků. V lokalitě
Na Farách se v průběhu roku podařilo prodat šest stavebních parcel (do konce roku
2016 bylo prodáno 16 z 20 nabízených parcel). V rámci uzavřené Nevýhradní dohody o
zprostředkování a poskytování služeb s firmou M + M reality holding a.s., Praha byla
v roce 2016 prodána jedna parcela a nadále platí, že je díky této dohodě dosaženo větší
informovanosti o nabízených parcelách.
V průběhu roku ve spolupráci s Odborem výstavby a územního plánování Náchod
a firmou SURPMO, a.s., Hradec Králové pokračovaly práce na pořízení nového Územního plánu Nový Hrádek.
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Obchod a služby
V obchodě a službách nedošlo k podstatným změnám. Byla provedena výměna
vstupních dveří a výloh u prodejny, kterou má v pronájmu paní Vlasta Ježková.
V ordinaci lékaře MUDr. Soukupa došlo k výměně akumulačních kamen. Potěšující je,
že v roce 2016 proběhla i prvotní jednání o možnosti obnovení stomatologické ordinace.
Požární ochrana a Sbor dobrovolných hasičů
Hasiči mimo svých základních úkolů pomáhají při různých akcích v rámci městyse.
Stále větší oblibě se těší nejen podzimní drakiáda, ale i mikulášská nadílka. Družstva
mužů, žen i mládeže se úspěšně účastní soutěží v hasičském sportu. V průběhu roku
SDH, mimo průběžné údržby hasičského hřiště, pokračoval i ve výstavbě skladu cvi-
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čebního materiálu. Společně s městysem se hasiči podíleli i na zkompletování pivních
setů, které budou sloužit při různých akcích pořádaných v obci.
Při zásazích se osvědčuje automobilová stříkačka, která byla pořízena v roce 2011.
Finanční spoluúčast obce činila 1,5 milionu Kč a v roce 2016 byla uhrazena poslední
splátka.
V roce 2016 byly v rámci Integrovaného regionálního operačního programu úspěšně
podány dvě žádosti o dotace. Jedná se o projekt přístavby hasičské zbrojnice a o projekt
pořízení dopravního automobilu pro evakuaci osob a nouzové zásobování obyvatel.
K vlastní realizaci těchto projektů by mělo dojít v letech 2017 a 2018.
Od státního podniku Lesy ČR získala naše jednotka finanční podporu ve výši
20 000,- Kč, za tyto prostředky byly zakoupeny dvě zásahové přilby.
Na základě uzavřené smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární
ochrany pokračovala i úspěšná spolupráce s obcí Sněžné.

Tělovýchova a sport
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. V průběhu roku 2016 byla Sokolu z obecního rozpočtu poskytnuta dotace ve výši 300.000,- Kč, která byla použita ke krytí závazků vzniklých při stavebních
úpravách sokolovny.
Pochodu Hrádouská vařečka a podzimního přespolního běhu se účastní stále více a
více návštěvníků. Škoda, že se v roce 2016 z důvodu nedostatku sněhu nepodařilo
uspořádat tradiční lyžařské závody.
Veřejné hřiště u základní školy je průběžně udržováno a pravidelně prochází potřebnými revizemi. Probíhá příprava projektové dokumentace na vybudování dětského
hřiště u mateřské školy, které by sloužilo i široké veřejnosti.
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. 2016 školu navštěvovalo 154 žáků nejen z Nového Hrádku, ale i z okolních obcí.
Základní škola se aktivně zapojuje do různých projektů. Prostory učeben jsou postupně dovybavovány a modernizovány. Ke konci roku 2016 se započalo s přípravou
rozsáhlého projektu „Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový
Hrádek“. Předmětem tohoto projektu jsou drobné stavební úpravy realizované ve stávající budově Základní školy Nový Hrádek a především pořízení vybavení 4 odborných
učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu
práce v klíčových kompetencích. Konkrétně se bude jednat o následující klíčové kompetence:
přírodní vědy (učebna fyziky a chemie);
technické a řemeslné obory (učebna dílen a učebna tzv. cvičné kuchyňky);
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práce s digitálními technologiemi.

Mateřská škola je dvojtřídní, má k dispozici tři herny, z nichž jedna slouží jako ložnice a s přidáním několika přenosných prvků také jako tělocvična. Součástí MŠ je školní jídelna. Postupně je modernizováno vybavení mateřské školy včetně didaktických
pomůcek. Současná kapacita MŠ je 40 dětí a v souvislosti s demografickým vývojem
Nového Hrádku je téměř jisté, že do budoucna bude nedostačující. Z tohoto důvodu
v roce 2016 začaly přípravné práce - firmě PROJECTICON z Nového Hrádku byla
zadána zakázka na zpracování projektové dokumentace a firmě Východočeská rozvojová z Nového Města nad Metují byla zadána zakázka na vypracování žádosti o dotaci a
administraci projektu. Firmě Kateřina Sinkoviczová, DiS., zahradní a krajinná tvorba,
Lanžov – Lhotka bylo zadáno zpracování prováděcí dokumentace na úpravu zahrady
MŠ.
Spolupráce školy, školky a městyse je stále na vysoké úrovni.
Kultura
Do pestrého kulturního života se na Novém Hrádku zapojují všechny spolky a organizace. Pro účely kulturního vyžití slouží nejen sokolovna, kino, knihovna, základní
a mateřská škola, ale i prostor hasičského cvičiště s vybudovaným zázemím. Pravidelně
jsou pořádány různé výstavy, přednášky, koncerty, divadelní a jiná kulturní představení.
V kostele sv. Petra a Pavla se mimo koncertů místních sborů pořádají vystoupení předních varhanních mistrů, včetně koncertů v rámci tradičního Orlicko-kladského varhanního festivalu.
30. dubna městys společně s Farním úřadem a Sborem dobrovolných hasičů pod
záštitou Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje poprvé v rámci zahájení
motorkářské sezony uspořádal akci I. NOVÝ MOTO HRÁDEK. Součástí této akce,
které se zúčastnilo více než 230 motorek, byla i mše sv. ve farním kostele sv. Petra a
Pavla a následné požehnání motorkářům a jejich strojům na místním náměstí.
Kino je využíváno nejen k promítání filmů, ale i k různým besedám či divadelním
představením. Promítání je zejména v zimních měsících vzhledem k vysokým nákladům na vytápění omezeno. V roce 2016 bylo kino provozováno v tomto rozsahu: květen – červen 2 filmy za měsíc, červenec – srpen každý týden 1 film, září a říjen 2 filmy
za měsíc, zbylé měsíce 1 film za měsíc s tím, že v ojedinělých případech byla frekvence
promítání na základě dohody vedoucího kina s vedením městyse navýšena. Promítacím
dnem byl pátek.
V průběhu roku se nově uskutečnila akce Podzimní setkání seniorů. Svojí
úspěšností se přiřadila k akcím Noc kostelů a Noc sokoloven, které se již opakovaně
těší zájmu občanů.
Městys čtvrtletně vydává zpravodaj „Frymburské ozvěny“, které z příspěvků již více než 20 let sestavují Ing. Jiří Hlaváček a Mgr. Hana Hlaváčková. Provozovány jsou i
internetové stránky, které spravuje webmaster pan Ing. Milan Holinka. Vedení obecní
kroniky v písemné a elektronické podobě dlouhodobě zajišťovala paní Anna Marková,
která v průběhu roku 2016 štafetu předala paní Jarmile Drašnarové. Obrazovou kroniku
vede paní Ludmila Ježková. Všechny formy kronik, zpravodaj i internetové stránky
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jsou na velmi vysoké úrovni.
Na rok 2017 byl vydán stolní týdenní kalendář se současnými fotografiemi Nového
Hrádku a jeho okolí.
Technická infrastruktura
Městys je přiměřeně technicky vybaven v dodávce elektrické energie, vody, telefonní sítě a přístupu k internetu.
Na základě našich připomínek ohledně stavu vrchního vedení nízkého napětí
v Bukovecké ulici ČEZ Distribuce, a.s. v roce 2016 realizovala projekt na zemní kabelové vedení v této lokalitě.
Zároveň městys ve spolupráci s firmou ELEKTRO COMP Česká Skalice v listopadu 2016 ukončil práce na realizaci projektu „Rekonstrukce VO ul. Bukovecká a okolí,
Nový Hrádek“. Byla provedena kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici
Bukovecká, Mikulášův kopec a části ulice Klainova. Realizací projektu došlo k osazení
19 kusů stožárů veřejného osvětlení, včetně nových úsporných svítidel. Stávající nadzemní vedení bylo nahrazeno kabelovým vedením uloženým v zemi.
Celkové náklady akce činily 1 015 351,- Kč (dotace Královéhradeckého kraje byla
491 531,- Kč a vlastní podíl městyse Nový Hrádek 523 820,- Kč).
Na Šibeníku u plánované rozhledny byla firmou Energomontáže Votroubek
z Rychnova nad Kněžnou postavena Transformační stanice TSB 35/0,4Kv – do
400kVA.
Správa budov a věci bytové
Městys pronajímá celkem 44 bytů v 8 domech. V průběhu roku byla prováděna
běžná údržba a drobné opravy. V jednom bytě došlo ke změně nájemníků.
Nadále bylo pokračováno v opravách budovy č. p. 66 v Hradní ulici. Byla vyměněna okna v garáži a skladu, na těchto objektech byla rovněž opravena střecha.
Na jedné straně budovy úřadu městyse ve směru do náměstí byla firmou Stanislav
Čvančara z Úpice provedena výměna oken, dveří a výloh. Důvodem výměny byl velmi
špatný stav předmětných prvků (velké tepelné ztráty, zatékání vody).
Pohřebnictví
Městys zajišťuje majetkovou správu a vedení evidence na místním hřbitově. Mimo
to je zajišťována jeho údržba a oprava. Podle vypracovaného projektu se i v roce 2016
pokračovalo v revitalizaci hřbitova. Kompletně byla vyměněna vodovodní přípojka,
včetně vybudování trativodu pro její vypouštění. Podél hlavní cesty byly nově osazeny
stylové litinové sloupy s lampami veřejného osvětlení. Stejné nástěnné lampy byly
umístěny na budovu smuteční síně. Na podzim byla firmou ŠPELDA s.r.o., PROVÁDĚNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB, Říkov provedena další etapa opravy chodníku v okolí
kostela a smuteční síně. V tomto prostoru byly umístěny čtyři nové lavičky. Zároveň na
dvou místech hřbitova byly umístěny nádoby na tříděný odpad.
Další práce na úpravách hřbitova budou v závislosti na získání finančních prostředků probíhat i v následujících letech.
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Veřejná prostranství a zeleň
Pravidelná údržba parků, okolí cest, hřbitova a dalších veřejných prostranství je
z velké části zajišťována ve spolupráci s Úřadem práce v rámci projektu Veřejně prospěšné práce, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tímto
způsobem náš městys šetří nemalé finanční prostředky a velice důležitý je i aspekt
sociálního začlenění těchto pracovníků.
Došlo i k dlouhodobě plánovanému nákupu drobné komunální techniky - malotraktoru YUKON W 5064 včetně příslušenství (návěs 1,5 t, šípová radlice, zametací kartáč,
rozmetadlo na zimní posyp komunikací). Od 1. 5. 2016 byl na pracovní místo – pracovník údržby a správy majetku městyse přijat pan Bohumír Petr. Nahradil tak pana
Dalibora Možného, který na vlastní žádost pracovní poměr ukončil 31. 3. 2016.
V jarních měsících byl na Šibeníku pokácen velký javor, tzv. "Javůrek". Rostl
po dlouhá léta a stal se i místem různých setkání a příjemného odpočinku. Bohužel jeho
velice špatný zdravotní stav - napadení infekcí kmene i kosterního větvení a velké prosychání nedávalo žádnou naději na jeho záchranu. Hrozilo riziko jeho rozlomení. Havarijní stav byl potvrzen i znaleckým posudkem, který provedl Ing. Kolařík, Ph.D. Na
stejném místě byl na podzim vysazen javor nový, stejně tak bude na místo vrácena i
lavička, která byla z důvodu kácení dočasně odstraněna.
V jarních měsících se uskutečnilo slavností požehnání Ukřižování Izidor, které bylo
obnoveno za pomoci dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Na podzim byla podána
další žádost o dotaci na obnovu 2 drobných sakrálních památek ve vlastnictví městyse
(ukřižování u Andršovy hospody a nad rekreačním zařízením Astra).
Na podzim se na Dlouhém konal slavnostní obřad svěcení božích muk, které vlastním nákladem postavil majitel domu pan Ing. Miloš Tichý (majitel domu Dlouhé č.p.
7), sochu Panny Marie vyřezal pan František Hnízdil z Červeného Kostelce.
To, že městys Nový Hrádek dlouhodobě dobře pečuje o válečné hroby a pietní místa, která se nacházejí v jeho katastru, dokládá i ocenění pamětní plaketou Péče o válečné hroby, kterou nám 1. července v průběhu slavnostního odhalení pomníku jezdecké
srážky u Střezetic v rámci vzpomínkových akcí k 150. výročí bitvy u Hradce Králové a
války 1866, předal zástupce Ministerstva obrany ČR.
V průběhu roku i nadále probíhaly přípravy projektu „Rozhledna na Šibeníku“. Projekt Česko-polská hřebenovka, jehož součástí byla i plánovaná revitalizace bývalé VTE
na rozhlednu, byl Ministerstvem pro místní rozvoj kvůli administrativní chybě jednoho
z účastníků ze seznamu žadatelů o podporu vyloučen. Projekt se bude o dotaci ucházet
opět v roce 2017.
Zadluženost městyse
K 31. 12. 2016 zadluženost obce v přepočtu na jednoho obyvatele činila 2 230,- Kč
(což je v porovnání s předchozím rokem o 907,- Kč méně). 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.
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Ke dni 31. 12. 2016 je nesplacená částka tohoto úvěru ve výši 1 810 651,34 Kč.
V průběhu roku 2016 byly plně splaceny dva úvěry na financování výstavby infrastruktury v lokalitě „Na Farách“. Původní výše těchto úvěrů činila celkem 3028 tis. Kč.
Zastupitelstvo a správa městyse
Po celý rok 2016 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

BŘEZEN 2017
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K 31. 12. 2016 byl počet obyvatel v naší obci 812, včetně trvale žijících cizinců tento počet činil 833. Přistěhovalo se 15 osob, odstěhovalo se 12 osob, narodilo se 11 dětí,
zemřeli 3 občané. Pozitivní trend nárůstu obyvatel pokračuje, oproti roku 2003 přibylo
celkem 136 obyvatel. Dalším pozitivem je, že podle údajů ČSÚ jsme k 1. 1. 2016
s průměrným věkem 38,8 let nejmladší obcí v celém okrese Náchod.
Bc. Zdeněk Drašnar
starosta

Krátce...

V červnu byl schválen Strategický plán rozvoje městyse Nový Hrádek na období
2016 – 2021, tento důležitý dokument pro nás zpracovala firma Východočeská rozvojová s.r.o. z Nového města nad Metují a vznikl na základě podrobné analýzy městyse a
rozsáhlého dotazníkového šetření. Strategický plán je základem pro další efektivní
rozvoj našeho městyse tak, aby odpovídal představám a potřebám jeho obyvatel a subjektů.
V průběhu roku 2016, ve spolupráci s Ing. Antonínem Hanzlíkem z České Skalice,
začaly práce na novém vypracování Povodňového plánu městyse.
Po provedeném auditu pojistných smluv bylo s Českou pojišťovnou uzavřeno nové
komplexní pojištění městyse.
Městys se po pěti letech opět přihlásil do soutěže Vesnice roku 2016. Pro nás je velice potěšitelné, že Nový Hrádek získal Cenu hejtmana za originální prezentaci obce.
Toto ocenění bylo spojeno i s finanční odměnou 25 000,- Kč, která byla rovným dílem
rozdělena mezi všechny zainteresované subjekty (Sokol, SDH, MŠ, ZŠ, Farnost).
Náš městys je členem Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory, Dobrovolného svazku obcí Novoměstsko, Svazu měst a obcí ČR, Místní akční skupiny Pohoda
venkova a Sdružení místních samospráv ČR. Stále platí, že členství v těchto organizacích je pro náš městys velice přínosné, zejména v tom, že se nám společně lépe daří
prosazovat zájmy malých obcí a propagovat pozitiva života na venkově. Náš městys se
snaží v těchto institucích aktivně pracovat, v říjnu 2016 se v našem kině uskutečnilo
krajské shromáždění Sdružení místních samospráv, kde byly mimo jiné prodiskutovávány otázky týkající se fungování obcí a měst na krajské i celostátní úrovni. Starosta
městyse je místopředsedou Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory a členem
Kontrolní a monitorovací komise MAS Pohoda venkova.
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• 17. prosince 2016 se uskutečnil v kině
Vánoční koncert, ve kterém vystoupily děti
mateřské školy, základní školy, farní divadlo
a chrámový sbor. Ve zcela naplněném kině
se rozhostila příjemná vánoční atmosféra.
• 23. prosince opět přijeli trubači, aby
troubením koled a vánočních písní u krásně
rozsvíceného stromu ozdobeného jíním
občanům ohlásili brzký příchod Vánoc.
• 23. prosince zemřela ve věku 93 let vždy
rozesmátá herečka a rodačka z Náchoda
Luba Skořepová.
• 26. prosince T. J. Sokol uspořádala Vánoční
zábavu.
• 28. prosince se konala Valná hromada
hasičů. Hasiči na ní zhodnotili práci sboru v
uplynulém roce.
• 4. ledna 2017 začalo trvale sněžit a v následujících dnech přišla sněhová
kalamita. Sněhu bylo asi 50 cm a díky mrazům až – 17 stupňů se udržel. Za
arktické počasí, které nastalo po několika letech, byli lyžaři velmi vděčni.
• 7. ledna proběhla Tříkrálová sbírka 2017, kterou ve prospěch lidem v nouzi
organizuje Charita každý rok.
• 14. ledna pořádal Myslivecký spolek Šibeník v sokolovně při hudbě Styl
Myslivecký ples. Nechyběly zvěřinové hody, myslivecká tombola a nabízena
byla možnost odvozu po plese.
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• 20. ledna proběhla inaugurace 45. amerického prezidenta Donalda Trumpa.
V úvodním projevu prezident názorově rozdělené Americe slíbil, že vykoná
vše pro její prosperitu.
• 20. ledna zemřela ve věku 93 let předsedkyně Konfederace politických vězňů
Naděžda Kavalírová.
• 21. ledna zemřel ve věku 71 let herec, skvělý dabér a publicista Michal
Pavlata.
• 21. ledna se konal Sokolský ples. Pěkně hrála hudba K - band z Rychnova n.
Kn. pod vedením Mariana Rokla. Prostředí sálu bylo vkusně vyzdobeno,
tombola bohatá a příjemným zpestřením bylo hodnotné předtančení nacvičené
Markétou Vaňkovou.
• 22. ledna se uskutečnil tradiční Dětský maškarní karneval. Masek i diváků
se zase sešlo velké množství. Moderátorka Ing. Jana Šinkorová opět
prokázala, jak dokáže děti zvládnout a celé 3 hodiny zabavit. Děti se velmi
„vyřádily“zejména v boji s nafukovacími meči.
• 28. ledna T.J. Sokol uspořádala Přebor župy Podkrkonošské- Jiráskovy ve
sjezdovém lyžování 2017. Za mrazu a při studeném větru závodilo 45 lyžařů
ze 6 jednot a zapojeno bylo 22 pořadatelů z řad členů lyžařského oddílu a
rodičů.
• 7. února zemřel ve věku 81 let oblíbený překladatel, publicista a pedagog
JAMU v Brně Antonín Přidal. Známý byl zejména z televizního pořadu „ Z
očí do očí“.
• 11. února se konal tradiční Hasičský ples. K tanci i poslechu hrála
Stavostrojka a skupina ANTREÉ. Pěkné bylo předtančení, fotokoutek,
osvětlení sálu sokolovny, tombola byla bohatá a nechyběli v ní opět 2
„divočáci“. Všichni přítomní se dobře pobavili.
• 11. února zemřela ve věku 87 let populární folklorní zpěvačka Jarmila
Šuláková.
• 18. února zdolalo tradiční Přejezd Orlických hor na běžkách na těžkém
sněhu celkem 36 lyžařů, z Nového Hrádku 18, z Borové 4, z Náchoda 3 a z
České Skalice 11.
• 27. února se konalo Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek.
Starosta městyse ve zprávě zhodnotil činnost zastupitelstva v roce 2016 a
přednesl výhled na nejbližší roky. Stavební parcely Na Farách jsou s výjimkou
jedné prodány. Vedení městyse plánuje ve dvou etapách zřízení naučné
stezky. Zastupitelé také schválili rozpočet na rok 2017.
Romuald Štěpán Rob: Měj naději a vždycky pokračuj v cestě.

Anna Marková
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MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK - Hospodaření v roce 2016
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
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

2 404 745,25 Kč
95 609,10 Kč
414 010,00 Kč
240 135,21 Kč
2 481 941,57 Kč
4 384 550,93 Kč
6 419,00 Kč
18 260,00 Kč
17 042,00 Kč
39 220,00 Kč
14 576,00 Kč
414,00 Kč
46 576,95 Kč
1 012 690,10 Kč

Prodej vodovodu a kanal.VaKu splátky
Prodej AT Stanice Na Farách splátka
Prodej pozemků/splátka
Celkem kapitálové příjmy
Lesní hosp.,prodej dřeva vč DPH
Pronájem obchodu včetně DPH
ZŠ - nájemné z prostor
MŠ - nájemné z prostor
Tělovýchova-pronájem LV
Odvádění a čištění odpadních vod
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
Požární ochrana - dary,náhrady
Požární ochrana - pronájem hřiště,
Péče o vzhled a VZ
Přijaté neinv.dary
Celkem nedaňové příjmy

343 053,60 Kč
73 642,00 Kč
2 312 300,00 Kč
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11 176 190,11 Kč
9853493,84

2 728 995,60 Kč
39 370,38 Kč
29 040,00 Kč
7 500,00 Kč
4 408,00 Kč
1 000,00 Kč
46 836,00 Kč
45 462,06 Kč
25 073,00 Kč
10 000,00 Kč
988 981,00 Kč
6 082,00 Kč
13 950,00 Kč
9 510,00 Kč
182 015,00 Kč
192 360,00 Kč
22 200,00 Kč
1 000,00 Kč
3 000,00 Kč
70 500,00 Kč
1 698 287,44 Kč
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Převody z rozp. účtů do SF,HÚ
Dotace ze SR na správu
Dotace pro ZŠ
Dotace na volby
Dotace od Úřadu práce Náchod
Příspěvek Sněžné na JSDH
Dotace pro JSDH
Dotace na územní plán
Dotace rekonstrukce VO Bukovec
Dotace auto hasiči
Celkem dotace
Celkem příjmy
Konsolidace příjmů
Úhrn příjmů
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 využíti
Knihovna
Územní rozvoj
FO
Kultura vč památek
Dar církev
Zdravotnictví
Volby
Komise pro obřady a slavnosti
Příspěvek na opravy sokolovny
Využití volné času-pozemek pod ZŠ
Příspěvek-HOSPIC, NONA
Územní plánování -ÚP
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Pozemky+VTE,zástavba RD,služby,kom.sl.
Odpadové hospodářství -odvoz KO
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443 800,03 Kč
244 900,00 Kč
95 000,00 Kč
21 000,00 Kč
639 316,00 Kč
31 596,00 Kč
15 823,70 Kč
181 500,00 Kč
491 531,00 Kč
49 549,50 Kč
2 214 016,23 Kč
17 817 489,38 Kč
-443800,03
17 373 689,35 Kč
z toho investice
32 484,00 Kč
135 553,88 Kč
91 074,60 Kč
910,00 Kč
51 005,30 Kč
1 561 204,00 Kč
812 299,00 Kč
197 480,00 Kč
60 567,00 Kč
82 280,00 Kč
20 871,00 Kč
105 840,50 Kč
5 000,00 Kč
98 426,94 Kč
23 527,79 Kč
30 261,00 Kč
305 000,00 Kč
5 039,00 Kč
10 000,00 Kč
181 500,00 Kč
179 008,97 Kč
1 470,00 Kč
1 142 705,95 Kč
341 563,90 Kč
1 799 140,46 Kč
198 837,20 Kč
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Třídění KO,BIO, sběr nebezp.odpadu
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Smlouva o spolupr.- cisterna SDH,dar
Hasiči
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
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
konsolidace
Celkem výdaje po konsolidaci
Rozdíl

189 628,60 Kč
730 436,50 Kč
150 000,00 Kč
332 943,56 Kč
871 920,42 Kč
1 301 013,34 Kč
777 702,00 Kč
21 278,71 Kč
17 333,55 Kč
443 800,03 Kč
49 734,00 Kč
12 358 841,20 Kč
443 800,03 Kč
11 915 041,17 Kč
5 458 648,18 Kč

Třída 8
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

-244 070,00 Kč
-132 000,00 Kč
-326 192,72 Kč
-4 809 519,22 Kč
53 133,76 Kč
-5 458 648,18 Kč

110 200,00 Kč

2 467 700,00 Kč

Městys Nový Hrádek - Rozpočet na rok 2017
druh příjmu nebo výdaje
Příjmy
Daňové příjmy
Daně
Správní a místní poplatky
Daňové příjmy celkem
181 500,00 Kč

1 035 351,00 Kč
1 140 649,00 Kč
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Nedaňové příjmy
Lesní hospodářství, prodej dřeva
Nájemné z budov a pozemků
Ostatní příjmy - kino,kultura,pohřebnictví
Odpadové hosp.-za svoz a třídění KO
Ostatní - úroky, služby
Nedaňové příjmy celkem
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paragraf třída

příjmy v
tisících Kč

1
10935,00
88,60
11023,60
2
44,00
1051,77
83,35
356,53
52,52
1588,17

výdaje v
tisících Kč
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Kapitálové příjmy
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3

prodej vodovodu,kanalizace,pozemků
Dotace

1073,64
4

Celkem příjmy

430,54
14115,95

Výdaje
Běžné provozní výdaje

5

Lesní hospodářství
Vnitřní obchod
Místní komunikace vč.chodníků a LV
ČOV
Školství, MŠ 876 tis,ZŠ 1493,83 tis.
Kulturní činnost včetně knihovny a kina
Tělovýchovná činnost
Ostatní tělovýchovná činnost - Sokol
Zdravotnictví
Dar HOSPIC
Bytové a nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Naučná stezka, protipovodňový plán
Komunální služby
Komunální odpad, svoz,třídění, sběr
Vzhled obce a veřejná zeleň
Dar stacionáři NONA
Ochrana obyvatelstva
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Obecní zastupitelstvo
Správa úřadu městyse
Příjmy a výdaje z fin.operací,úroky,poplatky
Pojištění majetku obce
Platba DPH...,
Příspěvek DSO Orlické hory, Novoměstsko
Rezerva
Běžné provozní výdaje celkem
Kapitálové výdaje - INVESTICE

1032
2141
22xx
2321
311x
33xx
34xx
3419
3519
3525
361x
3631
3632
374x
3639
372x
3745
4356
5212
55xx
6112
6171
6310
6320
6399
6409
6409

Projekt.dokumentace cyklostezka Levín
Projekt.dokumentace MŠ,zahrada
Projekt.dokumentace ZŠ

2219
3111
3113

38,10
50,00
749,91
70,00
2369,83
597,90
61,50
500,00
565,00
5,00
249,26
166,00
304,00
120,00
689,00
377,00
403,40
5,00
10,00
170,00
898,30
1374,80
22,00
25,00
150,00
45,10
300,00
10316,10
6
120,00
240,00
100,00
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Projekt čp.59
Územní plán
Zasíťování Na Farách
Dovybavení traktůrku
Přípravné práce rozhledna
Kontejnery na tříděný odpad
Dopravní automobil JSDH
Projekt hasičská zbrojnice
Automobil ZM
Kapitálové výdaje celkem
Celkem
Financování
Přebytky minulých let
Splátky dlouhodobé úvěry
Celkem

3612
3635
3639
3639
3639
3725
5512
5512
6112
14115,95

375,00
140,00
6860,00
170,00
220,00
150,00
300,00
100,00
300,00
9075,00
19391,10

8
5612,78
8124
19728,73

337,63
19728,73

Informace k rozpočtu městysu na rok 2017
Rozpočet městysu Nový Hrádek na letošní rok je charakterizován dvěma
údaji, které se výrazně liší od toho, jak byly doposud rozpočty sestavovány.
Za prvé se jedná o zdaleka nejvyšší rozpočet v historii městysu. Zatímco
rozpočtové výdaje v roce 2016 činily necelých 14 mil. Kč, v roce 2017 se předpokládají výdaje ve výši téměř 20 mil. Kč.
Za druhé se jedná o rozpočet, který je výrazně ztrátový (předešlé rozpočty
byly převážně sestavovány jako vyrovnané). Letošní výdaje by měly být o 5,6
mil. vyšší, než příjmy. Nejedná se však o žádný hazard, neboť se do rozpočtu
pouze zapojí přebytky z minulých let, které jsou ve stejné výši (zejména se
jedná o finanční prostředky získané prodejem stavebních parcel Na Farách).
Rekordní výše dosahuje letošní rozpočet z toho důvodu, že se plánuje realizace mnoha investičních akcí. Největší a finančně nejnáročnější akcí je výstavba infrastruktury Na Farách, která by měla stát téměř 7 mil. Kč. Dalšími významnými akcemi jsou:
- rekonstrukce horní části místní komunikace Bukovec
- jedna trasa naučné stezky (Izidor-zvonička na Rzech-Astra-škola Dlouhé-rozhledna)
- projekt přístavby mateřské školky
- projekt na rekonstrukci odborných učeben školy
- přípravné práce na realizaci rozhledny
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projekty na čističky odpadních vod u školy, obecního bytového domu
č.p. 59 a pošty + realizace jedné čističky
pokračování v opravách bývalého objektu Detechy + návrh na komplexní rekonstrukci
pokračování v opravách a úpravách hřbitova a hřbitovní zdi, včetně
osazení vstupních bran
přístavba hasičské zbrojnice
umístění kontejnerů pro odpady za obchodem pana Švorce
dokončení výměny oken na úřadu městyse
příprava ordinace zubního lékaře

Zajistit realizaci a především financování těchto akcí nebude snadné. Je
proto možné, že pokud se v jedné době sejde více finančně náročných investic,
bude si městys muset vzít bankovní úvěr. To by však neměl být žádný problém,
protože v současné době městys splácí už pouze jeden úvěr – na výstavbu
bytovek u kina – a jeho splácení se blíží ke konci.
Ing. Pavel Sobotka
místostarosta městysu
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pouze trať od cestičky pro nejmenší, nejslabší dřevěné tyče tam vydržely stát jen proto, že se jich malé děti při jízdě nedotýkají.
K nevůli všech se při manipulaci a mrazem porouchalo startovací zařízení, takže musel být start odsunut o 1/2 hodiny. Po opravě se odjely
obě kola s nejmenšími závodníky. Start ostatních proběhl po přemístění
startovacího zařízení na rozjezd nad Velkou Panskou bez problému.
Průběh závodu potom ovlivňovaly už jen krátké přestávky s opravami
trati po vyražených tyčích a zarovnáním nebezpečných míst. Vše proběhlo bez úrazu.
Vyhlášení vítězů již proběhlo v dobré náladě. Diplomy, medaile a část
cen zajistila župa, ostatní připravili členky oddílu z archivu a darů rodičů
oddílových dětí. Závod zajistilo 22 pořadatelů ze členů lyžařského oddílu
a rodičů.
Původně jsme měli pořádat v neděli 29. ledna 27. ročník Ceny Frymburka pro žactvo spřízněných lyžařských oddílů. Tento závod jsme museli odvolat, takový závod by se s tréninkovými tyčemi jet nemohl, protože to odporuje pravidlům.
Jeryn Holý st.

Přebor župy Podkrkonošské – Jiráskovy
ve sjezdovém lyžování 2017

Ohlédnutí za hasičským plesem.
V Novém Hrádku se 11.2.2017 konal ples, který pořádali místní hasiči.

Lyžařský oddíl Sokola Nový Hrádek pořádal v sobotu 28. 1. 2017 na
Velké Panské po několika letech, kdy nebyl sníh, přebor ve sjezdovém
lyžování.. V minulosti se přebor podařilo uspořádat v letech 2006, 2009,
2010, 2012 a 2013.
Zúčastnilo se 45 závodníků ze sokolských jednot Nový Hrádek, Dvůr
Králové, Česká Skalice, Vlkov, Úpice a Hronov. Závod byl poznamenán
mimořádně nepříjemným počasím s teplotou -9 °C a studeným v ětrem,
pocitová teplota byla ještě nižší. To bylo určitě příčinou nespokojenosti
starostky župy. Je pravda, že se úplně nedařilo, ale my jsme jako pořadatelé udělali vše pro zdárný průběh závodu.
Na poradě pořadatelů s vedoucími družstev byla zdůvodněna nepředpisová stavba tratě po Velké Panské. Bylo nutno použít krátké „tréninkové“ tyče jako objížděčky. Sníh byl sypký, kloubové slalomové tyče
nestály po zavrtání ani vlastní vahou. Předpisově se podařilo postavit
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Pro plesající tamní i přespolní byla připravena pestrá tombola, chutná kuchyně,
nápaditá výzdoba a hlavně dvě velmi oblíbené hudby – dechová hudba Stavostrojka a
hudební skupina Antreé.
Z hraného repertoáru si vybral opravdu každý. Parket byl stále plný tanečníků, a to
byla největší pochvala pro všechny účinkující muzikanty a zpěváky. I chuťové pohárky
účastníků si přišly na své. Podávaly se kuřecí steaky, řízky, zvěřinové medailonky,
utopenci, párečky, také chlebíčky a zákusky. Za zmínku stojí výzdoba celého sálu. Ta se
připravovala dlouho dopředu, spočívala v pestrém osvětlení nejen celého stropu, ale i
bočních zdí a jeviště. Při vlastní akci pak světelné efekty byly úchvatné.
Velký zájem byl o fotokoutek, kde si mohli účastníci plesu zapůjčit různou hasičskou
výstroj a vtipné doplňky a nechat se zvěčnit na fotografii, kterou okamžitě obdrželi.
O zpestření plesu se svými vystoupeními postarali členové z TK HOP Dobruška a
skupina FELLAZZ ze Rtyně v Podkrkonoší. Jejich taneční show byla oceněna velkým
potleskem a návštěvníci nešetřili slovy uznání.
Všichni přítomní se výborně bavili a rozcházeli se až nad ránem.
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Velké poděkování patří sponzorům, místním hasičům a všem příznivcům, kteří
přispěli jak svými silami, tak materiálně i finančně.
Všem moc děkujeme a těšíme se na viděnou opět na příštím Hasičském plese!
Jarmila Grimová

Myslivecký ples 2017
Místní myslivecký spolek Šibeník Nový Hrádek uspořádal v lednu letošního roku
již dvanáctý myslivecký ples. Stejně jako každý rok i letos čekala na účastníky bohatá
myslivecká tombola. Tentokrát jako hlavní výhru zvolili myslivci raritu - koloucha
jelena evropského s velmi neobvyklou barvou srsti. Pokud jste si zakoupili los, měli jste
však šanci vyhrát i další zvěřinu - koloucha jelena siky Dybowského, muflonku, srnčí
zvěř či zajíce nebo bažanta nebo jinou neméně zajímavou cenu.
O hudební produkci se postarala oblíbená skupina Styl z Nového Města nad Metují.
Vyhlášená myslivecká kuchyně opět potvrdila originalitu jídelního menu a hladovým návštěvníkům nabízela vedle tradiční srnčí svíčkové mimo jiné i jelení plátek
s hranolky, či kančí pečeni.
Dík patří také studentům ČLA v Trutnově, trubačům Markétě Lidmilové a Pavlu
Růžičkovi, kteří oživili ples troubením několika loveckých fanfár.
Za připomínku stojí též tematická výzdoba sokolovny v duchu myslivosti a přírody,
která nenápadně dotvářela celkovou atmosféru mysliveckého plesu.
Srdečně děkujeme všem sponzorům a příznivcům myslivosti a těšíme se na setkání
na příštím mysliveckém plese v roce 2018.
Zlatko Hála
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Valná hromada T. J. Sokol Nový Hrádek 6. 3. 2017 –
zpráva starosty
Vážené sokolské sestry a bratři, hosté a příznivci naší Tělocvičné jednoty, vítám
Vás srdečně na naší tentokrát nevolební valné hromadě.
Na úvod možná to nejdůležitější. Těší mě, že mohu potvrdit potěšitelný trend
z minulých let, a to nárůst počtu členů. Meziročně z 268 na 281, tedy rozšíření
členské základny o 13 členů. Svědčí to o atraktivitě našeho programu, a to zejména
pro děti a mladou generaci. Rád děkuji všem našim cvičitelům a trenérům, jejichž
je to zejména zásluha.
Rok jsme tradičně zahájili Sokolským bálem dne 23. 1. 2016 a následným
Dětským karnevalem. Účast byla o něco vyšší než v roce přechozím, přičemž je
potěšující, že nárůst zájmu pokračoval i v roce 2017. Jsem rád, že stále více našich
členů bere tuto akci za svou a podporuje ji při přípravě a následném úklidu
sokolovny, samotnou účastí nebo třeba napečením výborných zákusků.
V posledních letech nejen my, ale i další organizátoři tanečních zábav
pociťujeme snižující se zájem o tyto akce. Vždyť vzpomeňme na roky nedávno
minulé. Velikonoční zábava, Josefovská, Posvícenská, Mikulášská. Ani jedna kvůli
nezájmu a tím pádem nerentabilitě už není. Tento stav zřejmě přinesly velké
festivaly a hudební areály, kterým s naším zázemím těžko můžeme konkurovat.
Loni jsme uspořádali dvě taneční zábavy, a to koncert skupiny Komunál a tradiční
Štěpánskou. Odliv zájmu byl očividný. Náročnost organizace je stále stejná,
pravděpodobně se ještě zvýší kvůli nástupu EET, avšak zisk zanedbatelný. Přesto
nebo právě proto velmi děkuji tahounům těchto akcí, zejména Bohumíru Petrovi,
kteří jistě byli touto skutečností rozladěni. Uvidíme, jak se situace bude nadále
vyvíjet, v současnosti nevypadá nijak optimisticky.
Od února máme po poměrně dlouhé době stálého správce sokolovny, a to
Renatu Kosinkovou, která se svými třemi dětmi obývá nově zrekonstruovaný být.
Renata se myslím dobře zapracovala a plní své povinnosti k naší spokojenosti, za
což jí patří díky. Samozřejmě nezvládne vše, takže v této souvislosti bych rád
vyzdvihl nezištnou práci při údržbě a vylepšování vnitřních i venkovních prostor.
Jistě víte, o kom mluvím. Pavel Bohadlo a Jeronym Holý st. sedí zde mezi námi.
Děkujeme.
V průběhu roku 2016 jsme byli úspěšní v žádostech o dvě dotace. Jednak to
bylo 17.000 Kč z Královéhradeckého kraje. Prostředky z této akce byly určeny na
krytí části nákladů na spotřebu elektřiny. Druhá dotace z MŠMT ve výši 70.000 Kč
byla určena na podporu sportu dětí a mládeže v sokolovně i mimo ni a tímto
způsobem byla i využita.
Z období rekonstrukce sokolovny zůstávají stále se zmenšující závazky vůči
našim věřitelům. Zcela převažujícím zdrojem splátek půjček je příspěvek
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z rozpočtu městyse. V letošním a dalších letech se jedná o příspěvek ve výši 500
tisíc Kč až do úplného splacení. Děkujeme.
Důležitou událostí z pohledu zachovávání tradic naší jednoty je zrestaurování
našeho praporu poškozeného během času. Vzhledem k náročnosti opravy nešlo
zrovna o malé finanční prostředky, avšak jeho ještě větší poškození jsme nemohli
dopustit. Při Noci sokoloven byl prapor dekorován slavnostní stuhou s vyšitým
textem „120. VÝROČÍ VZNIKU JEDNOTY - VĚNUJE P ČOS“ za přítomnosti
starostky župy Heleny Rezkové.
Jen v rychlosti zmíním významnější akce loňského roku, kterými byl přebor
ČOS v obřím slalomu ve Vítkovicích v Krkonoších, dále přejezd Orlických hor na
běžkách, pochod Hrádouská vařečka, už tradiční podzimní turistický výlet tentokrát
za přírodními krásami polské i české strany masivu Králického Sněžníku, Noc
sokoloven a Župní přebor v přespolním běhu se zázemím v budově kina. Rád bych
vyzdvihl netradiční prázdninovou Keštrasu, která 70 účastníků provedla po krásách
a zajímavostech okolí našeho městyse. Za skvělý nápad a jeho dokonalé dotažení
děkuji Veronice a Pavlovi Bohadlovým a jejich týmu. O některých dalších akcích
budou jistě podrobněji referovat kolegyně a kolegové. Vyčerpávající, i když
heslovité informace jsou rovněž na letáku, který jsme dali kolovat.

-

Seznam sportovních oddílů, které pod naší jednotou sdružujeme:
Rodiče a děti – Eliška Kozlová
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 rekreační – Miloš Langr
Badminton – Josef Čtvrtečka, Martin Stříbrný
Všestrannost žákyně – Radka Machová
Fotbal muži – Radomír Lanta
Všestrannost ženy – Lidmila Martinková
Nohejbal – Karel Šrůtek
Posilovna – Bohumír Petr
Děkuji za pozornost a předávám slovo dalším členům výboru.
Za Tělocvičnou jednotu Sokol Nový Hrádek
starosta Jeronym Holý ml.
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Věžní hodiny
Kostel sv.apoštolů Petra a Pavla v
Novém
Hrádku
byl
původně
postaven bez věže a zvonice stála
samostatně vedle něho. Teprve v roce
1861, přesně 20. června, byl posvěcen
základní kámen a započalo se s
přístavbou věže ke kostelu. Stavba
byla dokončena v červenci 1862
včetně věžních hodin.
Pavel Bohadlo

V zápise farní kroniky tehdejší pisatel píše:
V měsíci červnu 1862 dávaly se nové hodiny od Františka Slezáka z
Černilova zhotovené, se 4 ciferníky pozlacenými na věž. Tyto hodiny stály se
vším co třeba bylo, dohromady skoro 400 zlatých. Nejprve byla učiněna sbírka
na ty hodiny, onaž asi 100 zlatých obnášela – ostatní bylo z obecní kasy dodáno.
Při nadzmíněné sbírce zúčastnili se :
Místní farář P. František Hladký nechal na své útraty věž o jeden loket výše
vystavěti nežli vyjednáno bylo – a k tomu ještě přidal v hotovosti 10 zlatých, P.
Jan Jelínek, kaplan 2 zl., pan Ferdinand Vogel, obchodník v plátně ze Sněžného
10 zl., pan Heislar Jan z Vídně 5 zl., pan měšťanosta Jan Hencl 10 zl.,
František Lepš, kupec 10 zl., Josef Vondřejc, rolník z Hrádku č.98 10 zl., David
Bonde, kupec a žid 10 zl. - a ostatní jiní se 3zl, 2zl, 1zl – aneb méně – jak se
každému líbilo a také možné bylo.
Tyto hodiny sloužily pravděpodobně do roku 1921, kdy byly
nahrazeny novými, o kterých není v kronice zmínka. Svědčí o nich jen
zápis pana faráře Bohumila Janko, který ve farní kronice roku 1976 píše:
Další záležitostí i starostí běžného roku jsou věžní-obecní hodiny.
Dosavadní z roku 1921 začaly velmi zlobiti a většinou již stály. Na kostele v
rodných Dobřanech měli již nové věžní hodiny, v Dobrém pak nové se
světelnými ciferníky. Po přehlídce a mnohém rokování rozhodli jsme se ve
spolupráci s obcí pro nové elektro-světelné věžní hodiny od firmy Věžní hodiny
OPP Vyškov na Moravě. Vzhledem k zamyšleným světelným ciferníkům, bylo
nutno po odstranění starých ciferníků upravit otvory ve zdivu věže na průměr
152 cm, do hloubky zdiva 40 cm. Nezbývalo než obstarat trubkové lešení, které
bylo vyzdviženo z okenic věže a mistři zedníci připravili potřebné otvory ve

22

FRYMBURSKÉ OZVĚNY

BŘEZEN 2017

zdivu věže. Vysekaný materiál se spouštěl ruční kladkou z věže dolů. Když bylo
vše připraveno, 21.10.1976 výše uvedená firma přivezla a osadila nové světelné
ciferníky do připravených otvorů věže.
Tolik pan farář.
Nový hodinový stroj byl namontován v příštím roce a dne 21. 4. 1977
byly hodiny předány k užívání. Od té doby jdou spolehlivě bez větších
závad do dnešních dnů.
Na závěr stručné shrnutí: 1. hodiny (1862-1921), 2. hodiny (19211977) a 3. (současné hodiny) mají v letošním roce kulaté výročí, 40 let už
nám na Hrádku měří čas. Jsem rád, že jsem jim v tom mohl pomáhat.
Pavel Bohadlo
Poznámka redakce: Děkujeme Pavlu Bohadlovi za vzorné udržování našeho hrádouského času.

Jaro je tady!
Ano, jaro je tady a s ním i jeho
poslové – teplé sluneční paprsky,
něžné sněženky, bledule a ještě
„něžnější“, nebo spíše mazlavější
psí lejna, která se tu vyhřívají na
sluníčku jako němý svědek bezohlednosti a sobeckosti některých z nás (kdyby náhodou někdo nevěděl co to
je lejno, tak je to historické slovanské nevulgární, dnes i v běžné řeči dobře
použitelný výraz pro h...o, pochází z indoevropského základu lei- = mazlavý).
Zatímco sníh mizí, psí lejna se objevují, právem rozhořčení občané se obracejí
na úřad a žádají nápravu. Tato situace se opakuje stále dokola. Každý majitel
psa tvrdí, že vždy po svém miláčkovi vše uklidí. Tak se naskýtá otázka, kde se
všechna ta lejna berou. Že by padala z nebe, to se mi nějak nezdá. Ale co tedy
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s tím dělat, zde je několik příkladů, jak se s tímto problémem snaží vypořádat
jinde:
• V německých Drážďanech radní jedné z městských čtvrtí prosazují, aby psi
povinně podstupovali odběr vzorků DNA.
• V Maďarsku zavedli sběr exkrementů, které vykupují na sběrných místech.
Prý o tuhle činnost projevili zájem především bezdomovci. A co třeba soutěž
v ZŠ?
• V americkém městě Cambridge vytvořili v parku lampu, která svítí díky
recyklaci psích výkalů. Jakmile pes vykoná potřebu, jeho majitel exkrement
vloží do k tomu určené nádrže, zatočí kolem a rozmíchá směs vody a výkalů.
Zbylý kus práce odvedou mikrobi, kteří vylučují nepáchnoucí plyn metan vyváděný trubkami do lampy, jež díky němu svítí.
• V Číně, kde byli psi donedávna hlavně na restauračním menu, a nyní se přesunuli do oblasti projevu společenské prestiže – také vyvstal dosud neznámý
problém – co s psími výkaly? Čína ho řeší po svém – aby eliminovali množství, uvažují o „politice jednoho psa“.
• Městská policie v Bílině nasadila proti pejskařům, kteří neuklízejí po svých
psech, drsnou kampaň. Rozdala jim letáky s fotografií holčičky s upatlanou
pusou a sloganem „Jste si opravdu jistí, že je to čokoláda?“ Preventivní akci
bílinští strážníci spustili, když selhaly tradiční způsoby, jak pejskaře
k udržování pořádku přimět. Podobných letáků mají strážníci víc. Na dalším
je pro změnu holčička v podřepu a leták se ptá „Jste si opravdu jisti, že pozoruje broučka?“
• Radnice španělského města Torrelodones se rozhodla upozornit na nezodpovědné chování pejskařů originálním způsobem – na náměstí nechala nainstalovat třímetrové nafukovací lejno s tabulí informující o nákladech na úklid.
Obří exkrement ovšem „zdobil“ náměstí jen necelé dva týdny, než jej neznámí
zloději ukradli. Po pachateli krádeže pátrá policie. Radní ovšem neztrácejí
smysl pro humor – pokud by prý psí exkrementy mizely z ulic stejně rychle
jako ty nafukovací, byl by život v městečku mnohem příjemnější.
• Zastupitelstvo městyse Vymyšlená Lhota na svém zasedání schválilo zhotovení pasportu psích exkrementů a osazením příslušných značek, zároveň pověřilo starostu realizací této akce.
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zamezili tak jejich volnému pobíhání po obci. Kromě toho, že riskujete sankci
od přestupkové komise, může Váš pes způsobit zranění osob nebo způsobit
škodu na majetku. V tomto případě máte plnou zodpovědnost. Na druhou stranu
děkujeme všem majitelům psů, jejichž chlupatí kamarádi nijak neobtěžují své
okolí a nepletou si vycházky se psy s pouhým venčením v ulicích městyse.

Bc. Zdeněk Drašnar

Zpráva Sboru dobrovolných hasičů za rok 2016
Opět je za námi další rok a s ním i plno odvedené práce.

Říkáte si, co je to za hlouposti, ano souhlasím s Vámi, proč v tom našem stále
složitějším světě vymýšlet další složitosti, když by přitom stačilo trochu více
vzájemné ohleduplnosti. Každý by si měl uvědomit, že pořízením psa mu vzniká mnoho povinností a z právního hlediska se stává odpovědným za jeho chování. Ale to všichni dávno víme, tak se prosím, podle toho také chovejme, aby
ze strany městyse nemuselo být použito příslušných represivních opatření.
Ještě jednou pro ty, kteří to nepochopili:
Na základě oprávněných, opakovaných stížností
občanů, vyzýváme majitele psů, kteří je venčí na
veřejných prostranstvích, aby případné výkaly
řádně odklidili. Pokud tak neučiníte, vystavujete
se řízení u přestupkové komise a případné finanční sankci. Uvědomte si, že obtěžujete své spoluobčany a návštěvníky Nového Hrádku a neděláte
nám tak dobré jméno. Ani Vám by se nelíbilo,
kdyby k Vám na zahradu nebo do bytu chodili
okolní psi konat svoji potřebu. Dále upozorňujeme majitele psů, aby si je řádně zabezpečili a
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Hned začátkem roku nás čekalo hodně práce s přípravami hasičského plesu. K poslechu a tanci nám hrála Stavostrojka a kapela Antreé. Osvětlení parketu a pódia, vystoupení dobrušských mažoretek TYRKYS, krásná tombola,
bohaté občerstvení, úžasná atmosféra a veliká účast, to vše udělalo ples nádhernou akcí. Samozřejmě děkujeme všem sponzorům za finanční příspěvky a
dary do tomboly.
S blížícím se jarem nám vždy přibývá více povinností. Příprava na závodní
sezónu, kontrola materiálního zabezpečení sboru, jarní úklid našich prostor. To
je už pro nás samozřejmostí. Zde zmiňme nátěr stavby na hasičském hřišti a
doladění její podlahy do konečné fáze. Jako každoročně pořádáme svoz kovového odpadu a nebylo tomu jinak ani letos. Svozové odpoledne připadlo na 13.
dubna. Byli jsme požádáni, abychom zlikvidovali staré topení v budově patřící
městysi v Hradní ulici. Práce proběhla hladce a vše spolu s ostatním kovovým
odpadem bylo odvezeno. Pár dní na to jsme zajišťovali občerstvení pro sraz
motorkářů, kteří zde v Novém Hrádku měli naplánovanou zastávku. Dívat se na
krásné stroje a pochutnávat si na výborném guláši jste tedy mohli 30. dubna na
místním náměstí. Večer v ten samý den jsme pak zajistili dozor s naší cisternou
při pálení čarodějnického ohně na Šibeníku.
Na Den matek a významná jubilea našich členů se u našeho sboru nezapomíná. S přáním všeho nejlepšího jsme během roku opět navštívili naše oslavence, předali dary a poděkovali za přízeň a pomoc sboru. Náš městys se opět
ucházel o umístění v soutěži vesnice roku. K této příležitosti jsme v přístavbě
na hasičském hřišti přichystali prezentaci o činnosti, formou výstavy fotografií a
kronik. Snažili jsme se, aby přispěla ke kladnému hodnocení našeho městyse.
Děkujeme Radce Světlíkové, Žanetě Siegelové, Petře Přibylové, Olině Bekové,
Martině Suchánkové a Jarmile Grimové za pomoc při chystání této prezentace.
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K naší náplni a práci patří i spolupráce s okolními sbory. Je nám velikou ctí,
že se můžeme účastnit a jsme zváni na jejich kulturní akce a oslavy. Tady bychom rádi zmínili například naši návštěvu na valné hromadě v nedaleké Olešnici, účast na valné hromadě okrsku Mezilesí v restauraci na Sendraži a také
130 založení sboru v Bohdašíně, kam jsme i s naší zástavou dorazili 25. června. Velice dobře se oslav svého 115 založení sboru zhostili v Libchyni. I sem
jsme dorazili s naší cisternou, která se vždy stává místem prohlídky nejen dospělých, ale i dětských účastníků. Sousední obec Borová se v posledních pár
letech opět snaží obnovit práci svého hasičstva. Musíme podotknout, že se jim
to skutečně daří. I jejich výročí 130 let od založení sboru, které připadlo na 10.
září, bylo prezentováno se vší krásou a úžasnou organizací. I zde jsme byli
poctěni pozváním a samozřejmě jsme se zúčastnili. K akcím, které nám pomáhají s financování chodu, patří již tradiční pouťové opékání selete. Aby si toto
odpoledne užili nejen rodiče, ale i děti, zajistili jsme pro naše malé návštěvníky
skákací hrad, dětské soutěže a diskotéku. Bohužel počasí k nám nebylo moc
přívětivé, ale i přes tuto nepřízeň se odpoledne vydařilo.
Prázdniny se vždy rychle přehoupnou a přichází podzimní čas, k němuž již
neodmyslitelně patří pořádání Náchodské hasičské Primátor ligy. I zde byla
účast soutěžních družstev veliká. Občerstvení a napnutá soutěžní atmosféra
samozřejmě nechyběla.
Náš sbor se snaží svojí činností oslovit všechny věkové kategorie. Jednou z
akcí, na které se dají potkat opravdu všichni, bez rozdílu věku, je drakiáda. Rok
od roku se nad hasičským hřištěm vznáší čím dál více krásných draků a dráčků. Aby vzlétli co nejvýše a krásně létali, to dá spoustu dřiny a nervů, proto není
s podivem, že musí přijít pomoc tatínků a psychická podpora maminek. Takže
vlastně nádherné rodinné odpoledne a spousta legrace. Po radovánkách přijde
někdy i trocha strachu a s ním i respektu. Mikulášský večer, který již několikátý
rok pořádáme na hasičském hřišti, je toho důkazem. Divadelní představení
čertů, Mikuláše a krásného anděla jste mohli zhlédnout i loni. Opět nechybělo
svařené víno, čaj, káva a dětmi z hasičského kroužku krásně nazdobené perníčky. Úžasnou tečkou podvečerní nadílky byl, díky místnímu úřadu městyse,
krásný ohňostroj. Aby těch čertovských radovánek nebylo málo, zajistili naši
členové nejenom čertovskou družinu s pochůzkou po Novém Hrádku, ale i návštěvu pekelného osazenstva přímo na hasičském kroužku. Děti dostaly krásné
balíčky, úžasný čaj a něco dobrého na zub.
Práce s mládeží je pro nás jednou z priorit. Je to mnohdy velká zkouška
nervů a trpělivosti vedoucích, ale ta odměna v podobě krásných umístění dětských soutěžních družstev a rozzářená očička při přebírání cen a pohárů, ta za
to stojí. Velkým úspěchem je pořadí v celkovém hodnocení hry Plamen mladých hasičů. Družstvo mladších hasičů získalo třetí místo v soutěži O pohár
okresní odborné rady mládeže a první místo v hodnocení aktivity. Starší hasiči
se umístili v rámci aktivity jako druzí. Za tato umístění kromě krásných pohárů
dostaly děti vstupenky do Archeoparku ve Všestarech, do hvězdárny a planetária a do Aquacentra v Hradci Králové.
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Jak jistě víte, soutěžní duch není pouze v dětech, ale hasičskému sportu se
věnují i dospělí. Ženské družstvo a jejich úžasné 2. místo v celkovém hodnocení seriálů soutěží Náchodské hasičské Primátor ligy je, jak jinak, než ohromný
úspěch. Mužské družstvo nebylo až tak úspěšné, ale umístění na 6. místě také
není k zahození. Na okrskové soutěži v Mezilesí však naše družstva ukázala
svoji připravenost. Obě obsadila 1. místa. V sousední obci Sněžné se konala
soutěž Podorlická liga. Zde jsme nejenom soutěžili, ale zajišťovali i zásobování
vody. Tuto akci navštívili i klienti stacionáře " NONA” z Nového Města nad Metují. Bylo nám velkým potěšením vyfotit se s nimi před naší Tatrou.
Naše výjezdové družstvo tvoří 21 členů, pro které je samozřejmě podmínkou absolvování zdravotních prohlídek. Součástí práce výjezdu je i zvyšování
odbornosti, pravidelná okrsková školení a účast na aplikačních cvičeních. Již
čtvrtým rokem jsme zařazeni do poplachového plánu obce Sněžné jako jeho
místní jednotka. Celkem osmkrát jste mohli slyšet houkat naši sirénu. Poprvé to
bylo 2. ledna, kdy hořel dřevník u rekreační chaty na Šibeníku zde v Novém
Hrádku. K likvidaci byl použit jeden proud C a smáčedlo, prvotní zásah byl nutný provádět v dýchací technice. K hoření sazí v komíně jsme byli přivoláni 11.
února na místní náměstí. Spolupracovala tu s námi jednotka HZS Dobruška.
Technickou pomoc při čištění a doplnění studny na Dlouhém, jsme provedli 4.
června a 24. září. K likvidaci sršních hnízd jsme byli povoláni 26. července do
obce Mezilesí a měsíc nato byl proveden úkon v Rokolské ulici zde na Novém
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Hrádku, kde sršni ohrožovali děti, a v Hradní ulici, na zahradě tamního domu.
Požár sazí v komíně, bývá dost častým problémem. Ten nastal již podruhé ve
zmíněném roce, a to v Janově. Zde jsme po příjezdu na místo poskytli nastavovací žebřík, podíleli se na vymetení hořících sazí a transportu materiálu. Počátkem posledního měsíce roku nás čekal ještě jeden zásah, a to v obci Mezilesí,
kde byl nahlášen požár bojleru. Po našem příjezdu bylo zjištěno, že byl již požár zažehnán a po dohodě s velitelem zásahu, jsme se vrátili na základnu.
Všechny výše uvedené zásahy byly provedeny v souladu s bezpečností práce
při zásahu.
V našem sboru je spousta ochotných, pracovitých a soutěživých členů od
těch nejmenších až po naše seniory. Velikou část celého dění zabezpečují
ženy. Angažují se na postech rozhodčích, vedoucích mládeže, revizních a kontrolních rad, samaritánů, dopisovatelů, nástěnkářů, účastní se školení, cvičení a
veřejného dění v našem městysi.
Proto nejenom jim, ale i Vám všem, aktivním členům, jménem starosty a velitele sboru velice děkuji za pomoc a příkladnou reprezentaci našeho sboru.
Ráda bych ještě závěrem poděkovala, za sbor dobrovolných hasičů, všem
složkám zde na Novém Hrádku za pomoc a spolupráci, která během celého
roku probíhá ke spokojenosti nás všech. Velké díky patří úřadu městyse za
velkou vstřícnost a ochotu.
Připomínám, že spousta nádherných fotografií z akcí pořádaných naším
sborem, je ke zhlédnutí na internetových stránkách městyse pod kolonkou
HASIČI. Zde samozřejmě najdete i výčet výjezdů a jejich podrobný popis a
informace o práci s dětmi.
Vám všem za mou maličkost přeji, ať tento rok je pro Vás všechny poklidný
a hlavně hodně zdraví.
Petra Přibylová

T. J. SOKOL ve spolupráci s CK Jana Hudková s.r.o.
připravuje tradiční výlet na sobotu 26. srpna 2017 do

SKALNÍHO MĚSTA TOULCOVY MAŠTALE
A ZÁMKU NOVÉ HRADY U VYSOKÉHO MÝTA.
Upřesnění bude zveřejněno na stránkách městyse a v sokolské vývěsce.
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Kaplička na Dlouhém
Poté, co jsem se před lety stal vlastníkem pozemku na Dlouhém, jsem chodil na procházky zdejší krásnou přírodou. Často, když jsem vycházel směrem k Hrobce po obecní polní cestě, jsem v místě mezi stromy viděl boží
muka, ale ona tam nebyla. Na tom místě mi bylo dobře, vždy jsem se tam
krátce zastavil.
Klid, který tam panoval, vedl k přemýšlení, znamenal duševní odpočinek.
Nakonec jsem věděl, že by zde měla stát kaplička. Pátral jsem v historii,
v tradicích, ale odpověď na své přesvědčení jsem nedostal, stejně jako nenašel
odpověď na to, jaká by měla být po stránce stavební, komu či čemu by měla být
zasvěcena. Pochopil jsem, že ani v historii nebylo dáno, proč a kde vznikaly
tyto drobné stavby, vždy záleželo na iniciátorovi. Umístění byla vybírána dle
události či prostředí, vždy dle regionálních obvyklostí. V mém případě šlo
v podstatě jen o pocit a přesvědčení. I stavba byla čistě spontánní, dle citu,
představivosti. Nakonec, v době realizace, se mi zřejmě svým zápalem podařilo
strhnout k aktivitě několik lidí z mého okolí a stavba tak nevznikala jen z mé
snahy a mými silami, ale společným úsilím. Výsledkem je jednoduchá kaplička,
nyní již (s poděkováním panu faráři Tlukovi) zasvěcena panně Marii. I dřevěná
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socha právě panny Marie, která je v kapličce umístěna, je dílem místního amatérského řezbáře, který tak přenesl moji vyslovenou představu do lipového dřeva a musím s pokorou uznat, že výsledek předčil má očekávání.
Stejně jako nejsem schopen odpovědět na otázku, proč jsem, ačkoli
v podstatě bezvěrec, inicioval stavbu kapličky a proč právě zde, nemám odpověď ani na to, proč právě panna Maria. Cítím mateřství, klid, úctu, pokoru a
snad proto jsem chtěl, aby vedla k pozastavení a zamyšlení i místních, spíše
zbloudilých, poutníků. Dnes vím, že tato aktivita měla smysl. Občas vídávám
jedince i skupinky lidí, kteří se zastaví, sednou si na lavičku, a snad v klidu
v duši přemýšlí, třeba právě nad tím, proč a kdo měl potřebu to cosi postavit. A
občas zde i někdo bez vztahu k onomu místu rozsvítí svíčku. To mi stačí. Není
třeba o tom víc přemýšlet a hledat stále odpovědi. Někdy stačí pouze přijmout,
pro co rozum nemá vysvětlení.
Miloš Tichý
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trati měli dělat doprovod a psychickou podporu (aby viděly, že na tom někdo může být ještě mnohem hůř, než ony).
Takže už na parkovišti nám bylo jasné, že ostatní hrádouské lyžaře ten
den nejspíš neuvidíme.

Reportáž psaná na běžkách...
Na sobotu 18. února 2017 připadl termín devatenáctého ročníku
přejezdu Orlických hor na běžkách, který pro své kamarády a známé,
ale i pro zcela neznámé lidi pořádá Pavel Bohadlo. Ačkoliv jemu samotnému zdravotní stav nedovolil se letošního přejezdu aktivně zúčastnit, zorganizováno bylo všechno naprosto dokonale. Jako vždy.
Sraz v Dobrušce

Většina účastníků se této akce opakovaně zúčastňuje nejen kvůli nespornému sportovnímu výkonu, ale hlavně kvůli přátelské atmosféře, která
po celou dobu panuje. Můj kamarád Bocman kvůli tomu přijíždí až z Pacova
a už od léta se ptá, kdy že ten přejezd opět bude.
Letos se nás do jednoho auta sešlo pět – kromě Bocmana a mne ještě
další kamarád Bohouš z Kutné Hory, Jirka Hlaváček a můj syn Pája, pro
kterého to byla premiéra. Všichni Hrádováci jsme se tradičně sešli o půl
osmé na hrádouském náměstí a po nezbytné společné fotografii jsme vyrazili do Dobrušky, kde došlo k výměně aut s partou lyžařů z České Skalice.
Skaličáci vyrazili s našimi auty na Šerlich, zatímco Hrádováci jeli s jejich
auty do Rokytnice v Orl. horách. My jsme vyfasovali jakýsi obstarožní mercedes s automatickou převodovkou a než jsme se to naučili ovládat, byli už
ostatní dávno pryč. Proto i na parkoviště v Rokytnici jsme dorazili až ve
chvíli, kdy se většina Hrádováků už prala s tratí někde u Haničky. A to
včetně tří sympatických dam, které jely přechod poprvé, a kterým jsme na
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A právě zde začíná moje reportáž.
Mlha, která nás provázela celou cestu do Rokytnice, se jako zázrakem
rozplynula a na modré obloze vykukuje sluníčko. Jako obvykle jsem všem
namazal lyže, ale tentokrát se mi pochvaly nedostalo. Do kopce to klouže
naprosto příšerně. Především pak Bohoušovi a Bocmanovi, kteří mají nové,
respektive půjčené lyže. Bohouš zkouší nejrůznější kombinace vosků a
maže každých pět set metrů, ale marně. Brzy se však ukázalo, že nebylo
vinou našeho servismana (to jest mne), že nám to nejede. Potkáváme sice
vymakané a značkovými lyžemi vybavené, nicméně naprosto zoufalé borce,
kteří tvrdí, že tak blbej sníh snad ještě nezažili. Prostě a jasně, dnes to nejede vůbec nikomu. Jeden krok dopředu a půl kroku zpátky. Relativně nejlíp jsme na tom já s Jirkou Hlaváčkem na našich obstarožních běžkách plných šrámů, protože právě díky těm trhlinám ve skluznici nám to podkluzuje o chloupek méně než ostatním.
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Konečně jsme se celí zpocení doklouzali pod Anenský vrch. To si zaslouží malou svačinku. Těšíme se na mírný sjezd, který máme před sebou.
Marně. Jak to do kopce prokluzovalo, tak z kopce musíme „píchat“, abychom se aspoň trochu hnuli kupředu. Strašná dřina.
Na Pěticestí, kde je bufet a obvyklé předávání klíčů od aut, dorážíme ve
chvíli, kdy už ostatní odjíždějí. Naše tři dámy, kterým jsme měli dělat průvodce, na nás kavalírsky počkaly, zdravíme se s nimi a dámy nám vzápětí
mizí někde v dáli.
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někde neviděli jejího manžela, kterého někde cestou ztratila. Naštěstí brzy
zjišťujeme, že to s tou ztrátou není tak hrozné, protože Pod Homolí dojíždíme Leoše Tymela, který se právě chystá hledat svou ztracenou ženu ...
Pod Homolí je tak krásně, že se nám vůbec nechce dál. Nebo že bychom
už nemohli? Chtě nechtě musíme dál. Před sebou teď máme několik kilometrů převážně do kopce. Takže Bohouš, Bocman a Pája dávají lyže na ramena a jen já s Jirkou se s tím dál zoufale rveme. Chvíli si pak všichni užíváme krásných výhledů na Orlické Záhoří a potom už nás pohlcuje mlha. V
bufetu na Velké Deštné si dáváme poslední čaj a už nás čeká jen zasloužený
sjezd na parkoviště na Šerlichu. Sice pořád musíme i z kopce píchat, ale s
vidinou brzkého cíle nám to přestává vadit. Na parkovišti nacházíme naše
auto i s řidičem. Ještě závěrečné foto a máme to za sebou. Jsme utahaní, ale
šťastní. Opět se potvrdilo, že společně prožité utrpení stmeluje kolektiv.
A co říci závěrem? Bylo to sice náročné, ale krásné. Pavle Bohadlo, moc
děkujeme!
Ing. Pavel Sobotka

T. J. SOKOL NOVÝ HRÁDEK
Téma: příspěvky, XIV. Všesokolský slet

Cílové foto - zleva: Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Pavel Sobotka, Bocman, Pája, Bohouš

V letošním roce jsou výborem ČOS upraveny členské příspěvky a to:
- děti a mládež do 18 let, senioři od 65 let na 200 Kč za rok
- dospělí od 19 let, ženy na mateřské dovolené, členové v produktivním věku do 64
let na 500 Kč/již v 2016/

Naštěstí už před Pěticestím Bocmana napadlo, že bude mnohem lepší,
pokud si do kopce hodí své za pětistovku půjčené běžky na ramena. Náš
pohyb vpřed to výrazně zrychlilo. Brzy pak Bocmana napodobují i Bohouš
a Pája, který má ještě ke všemu krátké hůlky.
Z Pěticestí to je většinou skoro po rovině, a to je příležitost pro Bohouše,
aby ukázal, že není žádné ořezávátko. Bere za to soupaží a určuje přímo
ďábelské tempo, takže brzy přece jen dojíždíme první Hrádováky. Už zdálky poznáváme, koho že to máme před sebou, neboť slyšíme nezaměnitelný
smích Jany Šinkorové. Čemu se smála zjišťujeme vzápětí, protože když kolem ní a Veroniky Tymelové projíždíme, volá na nás Veronika, jestli jsme

Protože na rok 2018 Sokol připravuje XVI. Všesokolský slet, který bude také součástí oslav výročí 100 let založení Československé republiky, bude v prodeji příspěvková
sletová známka za 50 Kč v roce 2017 a i v roce 2018.
Chceme oslovit všechny naše členy, aby nám pomohli svými příspěvky k další činnosti jednoty, abychom příští rok mohli důstojně reprezentovat na XVI. Všesokolském
sletu. V době konání sletů členové české obce sokolské vždy podpořili tyto slety nákupem mimořádných sletových známek.
Předpokládáme, že na podzim začneme nacvičovat skladby pro mladší žactvo, kluky
i děvčata „Děti, to je věc“. Pro starší děvčata a kluky skladbu „Cirkus“, pro ženy aerobní
skladbu s obručí „ Siluety „ a muži budou nacvičovat skladbu „ Borci“. Na nácvik oslovujeme současné cvičence, ale jsme otevření dalším zájemcům. Například, kdyby měl
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někdo zájem nacvičovat skladbu pro starší cvičence „Princezna republika“na písničky
Karla Hašlera.
Při nácviku sletových skladeb nedochází k soutěžení, ale podporuje se kamarádství
a zodpovědnost jednotlivců ke skupině.
Na jednotlivé ukázky sletových skladeb lze nahlédnout na stránkách
WWW.sokol.eu, XVI. Všesokolský slet.
náčelnice T. J. Sokol N. Hrádek
Martinková Lidmila

Čtení pro nejmenší
V úterý 7.3.2017 navštívili místní knihovnu nejmenší čtenáři. S maminkami
přišlo celkem 11 dětí ve věku do čtyř let. Uvítala je paní knihovnice Grimová,
která jim na uvítanou zavěsila na krk symbolický klíč od knihovny, aby měli po
celý život dveře ke knížkám otevřené. Společně odemkli pohádku O boudě
budce, kterou jim paní knihovnice přečetla. Poté měli možnost vyrobit si svou
vlastní budku se zvířátky a prohlédnout, případně vypůjčit si knihy, které je
zaujaly.

V knihovně jsme strávili příjemné dopoledne a již se těšíme, až odemkneme
další pohádku. Která to bude? Přijďte to, děti, odhalit s námi!
K. Vondřejcová, M. Štěpánková
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Nový Hrádek – rekapitulace období 1950 – 2017
Nový Hrádek se za posledních 10 let rozrostl o 120 obyvatel, což je u
městyse, ve kterém žije 820 obyvatel, úctyhodné číslo. Nový Hrádek
nabízí lidem potřebné služby, pracovní příležitosti a krásné prostředí
Orlických hor. V roce 1950 měl Nový Hrádek ještě 1100 obyvatel. Jejich počet však neustále každým rokem klesal. Pro mnohé rodáky to
nebylo potěšující dívat se na to, jak před očima mizí ten či onen člověk,
který tu ještě včera byl, jak mizí celé rodiny. Tak se nám vylidnil celý
Bukovec, Mikulášův kopec, Krahulčí, Dlouhé a další. V Dobrušce a
především pak v Novém Městě nad Metují naopak rostly paneláky a
rodinné domy jako houby po dešti.
V 70. letech nastává změna. Aby se mohl Nový Hrádek také rozvíjet,
získává Směrný územní plán, tehdy jediný a první na Náchodském okrese,
který nemá statut města. Začínají být i u nás zájemci o výstavbu montovaných rodinných řadových domů na Roubalově kopci dodavatelskou formou.
Přichází však zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (Roubalův
kopec má nejlepší bonitu půdy) a proces výstavby se zastavuje.
Nový Hrádek má všechny předpoklady stát se kulturním a společenským
střediskem a místem s pracovními příležitostmi této části Orlického podhůří.
Díky tomu, že na Okresním národním výboru jsou pracovníci, kteří tuto naši
situaci chápou, takže nám chtějí pomoci. Dochází postupně k přípravě stavebních pozemků u sokolovny, dnes ulice U Stadionu a Sokolská. Připravena je i výstavba ulice K Javůrku a Pod Šibeníkem. V těchto všech místech
se připravují inženýrské sítě, to jsou komunikace, vodovod, kanalizace a
elektrické rozvody. Budují se obrubníky a chodníky, všechno především
v „Akcích Z“, to je svépomoci. Stavějí se i bytové domy, kino, uzlová telefonní ústředna, rekonstruuje se holičství, kadeřnictví a pedikúra. Abychom
měli vybudované kvalitní základní školství, přispěla i přístavba Základní
školy v Náchodské ulici, která byla poslední „Akcí Z“ dokončená v roce
1989. Tuto akci u nás odbor školství preferoval.
Ze strany nadřízených orgánů Okresního národního výboru nám je přáno,
neboť na povolené akce dostáváme finanční prostředky, ale s podmínkou, že
si stavby vybudujeme vlastními silami. Dodavatele je těžké sehnat, pouze na
dílčí práce, jako například obklady a dlažby a další specielní práce. Na akcích je důsledně veden stavební deník, konají se kontrolní dny a jsou prováděny pravidelné kontroly ze státní banky. Předseda Místního národního vý-
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boru Bohuslav Lejp se několikrát při významnějších akcích vyslovuje, že
Nový Hrádek je městečko pracovitých rukou.
Toto všechno ale úbytek nezastavuje, ale zpomaluje. Obrat nastává až po
roce 2000, kdy se úbytek obyvatel konečně zastavuje.
Rád bych nyní vzpomněl našich občanů, kteří již mezi námi nejsou a kteří se po roce 1970 významnou měrou podíleli na těchto výše jmenovaných
úspěších. Byli to: Václav Suchánek, plný nadšení a zapálený pro rozvoj
Nového Hrádku, který na následky tragické nehody v zaměstnání zemřel
ještě mladý, dále to byl pan Josef Přibyl, dlouholetý tajemník Místního národního výboru a Bohuslav Lejp, předseda Místního národního výboru.
Stavbu kina, telefonní ústředny, přístavby Základní školy, opravy kostela si
nebylo možno představit bez pana Václava Štěpána a pana Františka
Hartmana, kteří pomáhali i na stavbách rodinných domů našich občanů.
Těmto jmenovaným a dalším nežijícím nejmenovaným, kteří přiložili ruce
ke společnému dílu a i těm, kteří dosud žijí, je třeba poděkovat, protože bez
nich by nebyl Hrádek takový, jaký je.
Od roku 1950 do dnešních dnů, to je již téměř 70 dlouhých let. Nový
Hrádek je jiný, než jsem ho znal jako mladý a nadšený kluk, plný ideálů.
Zprávu o hodnocení roku 2016 o úspěších a o optimistických výhledech
je radost číst. Co lze tedy si dále přát? Pevné zdraví a moudrá rozhodnutí
pro zastupitele městyse; ať toto městečko vzkvétá, ať je městys domovem spokojených a šťastných lidí.
Jiří Hlaváček st.
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Společenská kronika
leden - březen 2017
Naši nejstarší občané oslavili narozeniny:
Šritrová Milada
Votroubek Václav
Hlaváčková Jiřina
Ležík Milan
Suchánková Helena
Novotný Josef
Fišerová Miloslava
Přibylová Blanka
Jirmanová Božena
Beková Zdeňka
Rázl Jaroslav
Přibyl Josef

83 let
71 let
72 let
85 let
76 let
83 let
79 let
77 let
79 let
77 let
84 let
82 let

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

Nový občánek:

Vojtěch Syrovátko

35. ročník pochodu

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Hrádouská vařečka
Zemřel:

se uskuteční v sobotu 13. května 2017

František Jirman
Vzpomínáme...
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Klamtová Vlasta
79 let
Školník František
71 let
Linhartová Anna
92 let
Hánlová Marie
84 let
Lichý Josef
86 let
Grulichová Květoslava 76 let
Dušánková Jiřina
70 let
Kotyška Josef
79 let
Štěpánová Stanislava 73 let
Grymová Marie
72 let
Řeháková Anna
82 let
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Frymburské ozvěny
čtvrtletní zpravodaj Městyse Nový Hrádek, Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek, IČ: 00272884,
zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury ČR
pod evidenčním číslem MK ČR E 10519

•
•
•
•

•
•

Z příspěvků sestavili Ing. Jiří Hlaváček a Mgr. Hana Hlaváčková
Stálí dopisovatelé: Anna Marková, Bc. Zdeněk Drašnar, Bc. Jarmila Drašnarová,
Ing. Pavel Sobotka, Petra Přibylová, Jiří Hlaváček, Lidmila Martinková, Ing. Jeronym Holý, Pavel Bohadlo, Ing. Petr Hlaváček
Příspěvky, prosíme, zasílejte nejlépe mailem na adresu: jirka.hla@tiscali.cz
Nevyžádané příspěvky se nevracejí
Tisk: Daniel Wolf, Vrchoviny, náklad: 200 výtisků. Číslo vyšlo 27. 3. 2017
Příští číslo vyjde pravděpodobně v červnu 2017, uzávěrka bude 10. 6. 2017

DUBEN 2017
PONDĚLÍ 17.4. v 17 h.

ANDĚL PÁNĚ 2

Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, aleje přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný
pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co
ví jen Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude volná. Hádka Petronela s Uriášem o jablko Poznání ale
skončí neslavně. V potyčce se vzácné ovoce skutálí až na Zemi. Anděl - popleta a jeho kamarád čertpokušitel musí supem na svět jablko Poznání najít a přinést zpátky. V předvečer svátku svatého Mikuláše se
zamotají do podivuhodného reje. Setkávají se s malou Anežkou a její krásnou maminkou Magdalenou, partou
nepoctivých koledníků, vydřiduchem Košťálem i sympatickým Párkařem. Než se jim podaří jablko najít a
vrátit tam, kam patří, bude třeba zažít velké dobrodružství a projít několika nebezpečnými situacemi. A po
řadě lidských i „božských" zkoušek, naši hrdinové nakonec zjistí, že cesta k poznání vede především přes
sebe sama, přes objevení síly přátelství, lásky a schopnosti odpuštění.
VSTUPNÉ 70,-Kč
RODINNÁ FILMOVÁ POHÁDKA

PONDĚLÍ 17.4. v 19 h.

MUZZIKANTI

Muzzikanti jsou film plný písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou rockovou současnost,
odehrávající se na československopolském trojmezí, v drsném, ale půvabném kraji Těšínského Slezska, kde
slovo chlapa má stále svou sílu, půvab žen přitahuje od nepaměti a hudba má své nezastupitelné místo. Zkrátka magický kraj pro zdánlivě obyčejné, a přece něčím osobité a hlubokou lidskostí protkané příběhy s dobrým koncem..
Hrají: Pavel Křiž. Michalina Olszanska. Patrik Děrgel. Martin Dejdar. Maroš Kramář, Sara Sandeva, Markéta Konvičková, Magdalena Wronková, Eva Vejmělková, Karolina Gudasová, Jaromír Nohavica, Norbert
Lichý. Pavel Callta
VSTUPNÉ 60,-Kč
MLÁDEŽI l DOSPĚLÝM PŘÍSTUPNÝ
V KVĚTNU UVIDÍTE: Pohádky pro Emu, Všechno nebo nic.

Myslivecký ples
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