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Na Sněženském potoce…

Pojďte děti rychle sem
projdeme se po lese.
Na Sněženském potoce
je zas jaro po roce,
přišlo tiše mezi stromy,
čistá voda se tam honí.
Je tam také spousta zvířat,
stačí se jen dobře dívat,
na břehu i ve vodě
všecky v klidu, pohodě.
Říkám, není proč se bát,
natož s brekem utíkat,
užs je viděl možná kterépak z nich poznáš?

ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ MĚSTYSE NOVÝ HRÁDEK
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Zpráva o činnosti městyse za rok 2017
Vodní hospodářství
Největší akcí roku 2017 bylo dokončení kanalizace a vodovodu na sídlišti Na Farách. Stavba byla realizována na základě uzavřené Smlouvy o převzetí investorství mezi městysem
Nový Hrádek a společností VAK Náchod, a.s. Stavbu provedla firma ŠPELDA s.r.o.
z České Skalice. Tímto způsobem byla v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích
zabezpečena bezproblémová realizace stavby po stránce materiální a odborné, jakož i následná péče o ni.
Provozovatel vodovodního a kanalizačního řadu VAK Náchod v průběhu roku pokračoval v
drobnějších opravách vodovodního a kanalizačního řadu v různých částech městyse.
Ze strany městyse byla provedena oprava havarijního stavu kanalizace od ČOV na Panské
stráni k výusti Zahrádky o celkové délce cca 150 m. Oprava byla zajištěna pracovníky
městyse ve spolupráci s panem Petrem Kleinem a panem Radimem Štěpánem. Dále byla
prováděna běžná údržba čistírny odpadních vod a opravy silničních vpustí v našem majetku.
Odpadové hospodářství
Třídění odpadů v Novém Hrádku je dlouhodobě na vysoké úrovni. Přispívá k tomu i to, že
za odpady domácnosti neplatí paušál na hlavu, ale že hradí skutečně vyvezený odpad. Domácnosti platí také za uložení objemného odpadu. Úroveň recyklace dosahuje 60 %. Městys
má nadprůměrný příjem od EKO-KOMu. Má také příjem z prodeje papíru a kovů. Díky
celkovému nastavení systému je Nový Hrádek schopen z výše uvedených příjmů pokrýt
náklady na tříděný sběr.
V Novém Hrádku se do barevných kontejnerů třídí papír, plasty, sklo bílé a barevné a textil,
do pytlů se třídí PET láhve a nápojové kartony. Kovy, bioodpad a objemný odpad se třídí do
velkoobjemových kontejnerů. Sběr nebezpečných odpadů probíhá 2x ročně. Zajištěn je
i zpětný odběr baterií a elektroodpadu. Odpady se třídí i na hřbitově.
Informace o fungování odpadového hospodářství jsou pravidelně zveřejňovány na webu
městyse, ve čtvrtletním zpravodaji a ve výroční zprávě. Domácnosti jsou informovány i
pomocí letáků či plakátů. Dlouhodobě se osvědčila spolupráce se základní školou (soutěž
tříd v třídění odpadu, příjem z prodeje papíru je příjmem školy).
Městys má jednu z nejnižších produkcí směsného komunálního odpadu mezi obcemi do
1000 obyvatel a dosahuje vysoké úrovně recyklace. Celý systém odpadového hospodářství
městyse je nastaven velmi dobře jak s ohledem na nakládání s odpady, tak s ohledem na
ekonomiku systému. Není tak náhodou, že městysi bylo společností Arnika uděleno ocenění
příkladu dobré praxe „Odpadový Oskar 2017“.
Místní komunikace
V průběhu roku na základě uzavřené smlouvy o dílo firma ŠPELDA s.r.o. z České Skalice
pokračovala v budování dopravní infrastruktury v lokalitě pro výstavbu rodinných domů
"Na Farách". V rámci II. a III. etapy byly prováděny hrubé terénní úpravy a na části komunikace byl položen živičný povrch. Vytěžený materiál se používal na opravy cest v okolí
Nového Hrádku. Část kamene byla využita při opravě mostu u Panského mlýna. Průběžně
byly prováděny drobné opravy některých, zejména štěrkových, místních komunikací a pokračovalo se i ve vyřezávání keřů a náletů podél obecních cest.
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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 příslušné techniky. Zejména v měsíci lednu byla zimní údržba vzhledem
k většímu množství sněhu náročnější.
Firmou Dopravní značení Náchod bylo na jaře 2017 realizováno doplnění svislého dopravního značení, které se týká zejména ulic Sokolská, U Stadionu a Antonína Kopeckého, kde
vznikla zóna s dopravním omezením – přednost zprava, pozor děti, maximální povolená
rychlost 30 km/hod.
V průběhu roku probíhaly projekční práce a příprava projektové žádosti na akci „Cyklostezka Nový Hrádek – Taszów“. Bohužel se nepodařilo včas získat potřebná povolení.
Z tohoto důvodu se bude na projektu pokračovat v roce 2018.
Bylo schváleno zadání zakázky na akci „Úprava komunikace v Bukovecké ulici“ firmě
ŠPELDA s.r.o. z České Skalice, ale z důvodu nedostatečné kapacity této firmy se oprava
neuskutečnila a byla přesunuta do roku 2018.
V první polovině roku byla ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů provedena demolice domu č. p. 17, který se nacházel na náměstí u vjezdu do Bukovecké ulice. Díky této
demolici bude umožněna oprava ulice Bukovecké a její zpřístupnění zejména pro složky
integrovaného záchranného systému. Potřebnou dokumentaci zajistil Ing. Miloš Vondřejc.
Firmou Michal Španěl z Olešnice v Orlických horách byl v průběhu letních prázdnin citlivě
a precizně opraven starý kamenný most u Panského mlýna. Mimo původních kamenů vylovených z říčky byl použit i kámen, který se vytěžil v rámci budování vodovodu a kanalizace
v lokalitě Na Farách a svoji strukturou i barvou odpovídal kamenům původním. Bylo upraveno také okolí a provedena opatření k zabránění vjezdu vysokotonážních vozidel, která by
mohla most poškodit. Zároveň zde bylo umístěno turistické odpočívadlo.
Stále pokračují jednání ohledně zajištění přístupu k nemovitostem v části Končiny. Věc,
která se bez výsledku vleče několik let, řešil Okresní soud Náchod, který rozhodl, že na
místě je účelová komunikace. Věc tak bude opětovně řešit Odbor dopravy a silničního hospodářství Náchod.
Dopravní inspektorát Náchod na žádost městyse v naší obci provádí namátkové silniční
kontroly.
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Pozemky, katastr obce, územní plán
V rámci majetkoprávního narovnání bylo realizováno několik drobných nákupů, prodejů a
směn pozemků. V lokalitě Na Farách se v průběhu roku prodaly tři stavební parcely (do
konce roku 2017 bylo prodáno 19 z 20 nabízených parcel a na většině prodaných pozemků
se již staví).
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. Na podzim roku 2017 nový Územní plán, který byl financován za pomoci
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, nabyl účinnosti.
Obchod a služby
V obchodě a službách nedošlo k podstatným změnám. V č.p. 28 byla u skladu prodejny
provedena výměna dveří a oken. K 30. 6. 2017 paní Vlasta Ježková ukončila provozování
této prodejny a od 1. 7. 2017 byla uzavřena smlouva s novými nájemci - paní Dagmar
Štanderovou a paní Michaelou Frintovou.
V průběhu roku začaly přípravné práce na obnovení zubní ordinace v č.p. 123. Stavební
úpravy probíhají po jednotlivých profesích tak, aby mohla být ordinace na podzim 2018
otevřena. Ordinaci bude provozovat MDDr. Martin Kyselý.
Probíhala též jednání se zástupcem České pošty, neboť Česká pošta se chce zbavit údajně
nevýdělečných poboček a přenést službu na obce či jiné subjekty, a to za každou cenu. Zastupitelstvo městyse přijatým usnesením zásadně nesouhlasí s převedením stávající pobočky
České pošty do režimu Pošta Partner a trvá na zachování klasické pobočky České pošty na
Novém Hrádku.
Pension Hrádek, Dlouhé č.p. 13 v říjnu 2017 z důvodu odchodu jeho majitelů do důchodu
ukončil svůj provoz a je nabízen k prodeji.
Požární ochrana a Sbor dobrovolných hasičů
Spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů je v naší obci stále na velmi dobré úrovni. Hasiči mimo svých základních úkolů pomáhají při různých akcích v rámci městyse (drakiáda,
mikulášská nadílka, Nový MOTO Hrádek, Hasičský ples, pálení čarodějnic atd.) 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 cvičebního materiálu.
Automobilová stříkačka CAS 20 T815, která byla pořízena v roce 2011, byla v souladu
s dříve uzavřenou dohodou převedena do majetku městyse.
V roce 2017 došlo v rámci Integrovaného regionálního operačního programu k realizaci
dvou akcí. Jedná se o projekt přístavby hasičské zbrojnice a o projekt pořízení dopravního
automobilu pro evakuaci osob a nouzové zásobování obyvatel. Dopravní automobil Ford na
základě výsledků výběrového řízení dodala firma Auto Trutnov. Přístavbu hasičské zbrojnice realizuje firma Kerson z Dobrého a měla by být dokončena v roce 2018.
Za využití dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje si jeden člen naší Jednotky SDH rozšířil řidičské oprávnění ze skupiny „B“ na skupinu „C“.
Na základě uzavřené smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany
pokračovala i úspěšná spolupráce s obcí Sněžné.
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Tělovýchova a sport
Největší podíl na
zajištění sportovního
vyžití v městysi patří
Tělocvičné
jednotě
Sokol.
Sokolovna
slouží nejen sportovcům, ale i široké
veřejnosti: Jsou zde
pořádány plesy, zábavy i další kulturní
vystoupení. Prostory
sokolovny
v rámci
tělesné výchovy využívá i základní škola.
O prázdninách byla
sokolovna využita pro konání příměstského tábora, který organizovala naše MŠ.
V průběhu roku 2017 byla Sokolu z obecního rozpočtu poskytnuta dotace ve výši 500.000,Kč, která byla použita ke krytí závazků vzniklých při stavebních úpravách sokolovny.
V letních měsících byly dokončeny úpravy prostoru před sokolovnou, na části byl položen
živičný povrch a vznikla tak multifunkční plocha, která slouží nejen k jízdě na kole, in-line
bruslích, ale lze ji využít pro různé sporty a v neposlední řadě může sloužit jako parkovací
plocha. V prostoru pod lípou bylo osazeno několik dětských herních prvků. Pokračovaly
také projekční práce na přípravě hřiště víceúčelového a hřiště pro plážové sporty.
Akcí jako je pochod Hrádouská vařečka, Noc sokoloven, Sokolská štafeta nebo Podzimní
přespolní běh se účastní stále více a více návštěvníků. Po dlouhé době se v roce 2017 podařilo uspořádat tradiční lyžařské závody.
Veřejné hřiště u základní školy je průběžně udržováno a pravidelně prochází potřebnými
revizemi. Pokračovalo se v přípravě 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. 9. 2017 školu navštěvovalo 155 žáků nejen
z Nového Hrádku, ale i z okolních obcí. Zároveň k tomuto datu bylo zapsáno 19 dětí v rámci
domácího vzdělávání.
Základní škola se aktivně zapojuje do různých projektů. Prostory učeben jsou postupně
vybavovány a modernizovány.
Na začátku roku 2017 byla podána žádost o dotaci na rozsáhlý projet, jehož cílem je dovybavení školy digitálními technologiemi a pořízení odborných učeben (fyzika, chemie, dílny,
cvičná kuchyňka).
V průběhu roku byla vypracována příslušná dokumentace potřebná pro podání žádosti o
dotaci z Operačního programu Životní prostředí na akci „Výměna zdroje vytápění v ZŠ
Nový Hrádek“.
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Byl připravován i projekt „Zajištění bezbariérovosti - výtah do ZŠ Nový Hrádek“ a podání
příslušné žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím MAS Pohoda venkova.
V současné době tj. na začátku března 2018 víme, že všechny tři žádosti budou s největší
pravděpodobností úspěšné a v příštích dvou letech dojde v ZŠ k realizaci projektů v celkové
hodnotě cca 16 mil. Kč.
Ve školské radě městys jako zřizovatele zastupují David Bek, Mgr. Alena Lokvencová
a Ing. Radek Světlík.
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. Přípravné práce na zpracování projektové
dokumentace na rozšíření kapacity MŠ byly z důvodu zrušení příslušného dotačního titulu
zatím pozastaveny, ale mělo by se v nich pokračovat v roce 2018. Byla připravována prováděcí dokumentace na úpravu zahrady MŠ. Mateřská škola se stala nositelem projektu letního
příměstského tábora, který probíhal po dobu jednoho měsíce letních prázdnin v prostorách
sokolovny a jejím okolí a je financován z Operačního programu Zaměstnanost.
Základní i mateřské škola jsou v rámci Místní akční skupiny Pohoda venkova zapojeny do
Místního akčního plánu vzdělávání, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a
základních školách tím, že je podporována spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve
vzdělávání.
Spolupráce školy, školky a městyse je stále na vysoké úrovni.
Kultura
Kulturní život na Novém
Hrádku společně zajišťují
všechny spolky a organizace.
Pro tyto účely slouží nejen
sokolovna, kino, knihovna,
základní a mateřská škola,
ale i kostel a také 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
kromě koncertů místních sborů pořádají vystoupení předních varhanních mistrů, včetně
koncertů v rámci tradičního Orlicko-kladského varhanního festivalu. 6. května městys společně s Farním úřadem a Sborem dobrovolných hasičů pod záštitou Krajského ředitelství
policie Královéhradeckého kraje již podruhé uspořádal akci NOVÝ MOTO HRÁDEK, jejíž
součástí byla i mše sv. ve farním kostele sv. Petra a Pavla a následné požehnání motorkářům
a jejich strojům na místním náměstí.
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Kino je využíváno nejen k promítání filmů, ale i k různým besedám či divadelním představením a jako každý rok i loni jsme zde uspořádali předvánoční koncert za aktivní účasti dětí
z mateřské školy, ze základní školy, chrámového sboru a dětí z místní farnosti.
Promítání je zejména
v zimních měsících vzhledem k vysokým nákladům
na vytápění omezeno.
V roce 2017 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.
V měsíci červenci byl opět pro veřejnost zpřístupněn zdejší kostel sv. Petra a Pavla, což
významně přispělo k propagaci městyse. Role průvodců se úspěšně ujali Josef Svatoň a
Vojtěch Sobotka.
Podzimní setkání seniorů, Noc kostelů a Noc sokoloven jsou akce, které se opakovaně těší
velkému zájmu občanů.
Městys čtvrtletně vydává zpravodaj „Frymburské ozvěny“, který z příspěvků sestavují Ing.
Jiří Hlaváček a Mgr. Hana Hlaváčková. Provozovány jsou i internetové stránky, které spravuje webmaster Ing. Milan Holinka. Vedení obecní kroniky v písemné a elektronické podobě zajišťuje paní Jarmila Drašnarová. Obrazovou kroniku vede paní Ludmila Ježková.
Všechny formy kronik, zpravodaj i internetové stránky jsou stále na velmi vysoké úrovni.
Potěšující je, že naše knihovna byla oceněna Svazem knihovníků a informačních pracovníků
ČR za inspirativní práci
s maminkami a dětmi
raného věku a dlouhodobou podporu čtenářství v obci.
Na rok 2018 byl vydán
stolní týdenní kalendář
se současnými fotografiemi Nového Hrádku a
jeho okolí. Byly též
zhotoveny
pamětní
mince a turistické štítky
na hole.
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Technická infrastruktura
Městys je dostatečně technicky vybaven jak v dodávce elektrické energie, vody, telefonní
sítě a přístupu k internetu.
ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím firmy ELEKTRO COMP Česká Skalice v roce 2017
realizovala projekt zemního kabelového vedení v části ulice Náchodská a Klainova. Proběhlo i zasíťování zbývajících stavebních parcel v lokalitě Na Farách. Zde byl souběžně položen kabel veřejného osvětlení a instalováno několik nových světelných bodů. Dva světelné
body byly nově umístěny i v ulici Klainova v tzv. hluboké cestě. O bezproblémové fungování veřejného osvětlení se po celý rok staral pan Libor Přibyl.
Správa budov a věci bytové
Městys pronajímá celkem 44 bytů v 8 domech. V průběhu roku byla prováděna běžná údržba a nutné opravy. V jednom bytě v č.p. 123 v ulici Rokolská byla provedena výměna podlahových krytin, nátěry dveří a další drobné opravy. V tomto bytě následně došlo ke změně
nájemníků.
Na zbývající části budovy úřadu městyse byla firmou Stanislav Čvančara z Úpice provedena
výměna oken. Poté byla provedena výmalba obřadní síně a chodeb.
Probíhaly také přípravy na převod bytů v č.p. 300 do vlastnictví nájemníků.
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 2017 pokračovalo v revitalizaci hřbitova. Po domluvě s vlastníky byly přemístěny dva hroby, které zasahovaly do trasy plánovaných cest. Ve spolupráci s Národním památkovým úřadem
v Josefově byla zadána zakázka na zhotovení kovaných bran do hřbitovní zdi u kostela sv.
Petra a Pavla. Práce v dokonalé kvalitě provedl umělecký kovář Jan Svoboda ze Zlíče u
České Skalice. Městys se darem 50 000,- Kč podílel na opravě střechy kostela.
Další práce na úpravách hřbitova budou v závislosti na získání finančních prostředků probíhat i v následujících letech.
Veřejná prostranství a zeleň
Pravidelná údržba parků, okolí cest, hřbitova a dalších veřejných prostranství je i nadále
z velké části zajišťována ve spolupráci s Úřadem. Tímto způsobem náš městys šetří nemalé
finanční prostředky a velice důležitý je i aspekt sociálního začlenění těchto pracovníků.
Postupně se doplňuje drobná komunální technika a tím dochází k dalšímu zlepšování kvality
údržby veřejných prostranství a zeleně.
V průběhu roku byla opětovně podána žádost o dotaci na projekt Česko-polská hřebenovka,
jehož součástí byla i plánovaná revitalizace bývalé větrné elektrárny na rozhlednu.
Zadluženost městyse
K 31. 12. 2017 zadluženost obce v přepočtu na jednoho obyvatele činila 1 803,- Kč (což je
v porovnání s předchozím rokem o 427,- Kč méně).
Jediný úvěr, který městys splácí na základě smlouvy uzavřené s Komerční bankou a.s. je
Hypoteční úvěr ze dne 29. 12. 2000 ve výši 4 800 000,-- Kč na výstavbu 18 bytových jednotek na Roubalově kopci. Ke dni 31. 12. 2017 je nesplacená částka tohoto úvěru ve výši
1 473 025,31 Kč.
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Zastupitelstvo a správa městyse
Po celý rok 2017 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
V průběhu roku 2017 pokračovaly práce na novém vypracování Povodňového plánu městyse. Pro potřeby městyse byl zakoupen starší osobní automobil Škoda Rapid.
Městys se přihlásil do
soutěže Vesnice roku
2017 a získal cenu
hejtmana za vzorné vedení obecních kronik a za
moderní knihovnické a
informační služby. Toto
ocenění bylo spojeno i s
finanční odměnou 50
000,- Kč, která byla
rovným dílem rozdělena
mezi všechny zainteresované subjekty (Sokol,
SDH, MŠ, ZŠ, farnost).
Náš městys je i nadále 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 přínosné a inspirující.
K 31. 12. 2017 byl počet obyvatel v naší obci 817, včetně trvale žijících cizinců tento počet
činil 838. Přistěhovalo se 21 osob, odstěhovalo se 19 osob, narodilo se 6 dětí, zemřeli
3 občané. Nárůst obyvatel pokračuje, oproti roku 2003 přibylo celkem 141 obyvatel. Dalším
pozitivem je, že podle údajů ČSÚ patříme k 1. 1. 2017 s průměrným věkem 39,0 let mezi
nejmladší obce v okrese Náchod.
Bc. Zdeněk Drašnar
starosta městyse
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Krátce...
• 10. prosince 2017 se konal v kině tradiční Vánoční koncert přednesený
místními účinkujícími. Vystoupily děti mateřské školy s pěkným zpíváním
provázeným rytmickým pohybem, pěvecký sbor základní školy, chrámový
sbor a farní divadlo. Zcela zaplněný sál kina ovládla předvánoční atmosféra.
• 11. prosince se uskutečnilo na pozvání knihovnice Marie Grimové komorní
přátelské posezení „mezi knížkami“ v místní knihovně.
• 16. prosince vystoupila v kině dvojice Veronika a Václav Řihákovi s
orchestrem na Velkém vánočním koncertě. Výkony zpěváků i hudebníků
byly velmi profesionální a sympatické. Výběr repertoáru byl převážně
vánoční s duchovně zaměřeným slovním doprovodem.
• 21. prosince zemřel ve věku 92 let známý endokrinolog MUDr. Rajko
Doleček.
• 23. prosince se sešli občané v 16. 15 hod. na náměstí u rozsvíceného stromu,
aby si poslechli vánoční troubení koled.

• 24. prosince přednesl chrámový sbor pod vedením Ing. Jiřího Hlaváčka v
kostele sv. Petra a Pavla o půlnoci na počest narození Páně Českou mši
vánoční „Hej, mistře“ Jakuba Jana Ryby. Precizní výkony zpěváků
můžeme označit za profesionální.
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• 26. prosince se konala v sokolovně Štěpánská zábava.
• 28. prosince 2017 se uskutečnila Na Kovárně Valná hromada hasičů.
Hasiči na ní zhodnotili svou práci v uplynulém roce.
• 5. ledna 2018 zemřel ve věku 73 let slovenský herec Marián Labuda.
Mohli jsme ho často vidět i v českých filmech a pořadech. Nejvíce ho
proslavila role ve filmu „Vesničko má, středisková“.
• 6. ledna proběhla Tříkrálová sbírka 2018. 7 skupinek koledníků šlo od
domu k domu s pokladničkou, do které mohli lidé přispět finančním darem
ve prospěch dobré věci. Dárci si pokaždé vyslechli koledu „My, tři králové,
jdeme k vám...“.
• 12. a 13. ledna 2018 proběhlo I. kolo historicky druhé přímé volby
prezidenta České republiky. Účast voličů v městysi byla 75,76 %, počet
odevzdaných platných hlasů byl 473. Voliči vybírali z 9 kandidátů a určili
pořadí :
1. prof. Ing. Jiří Drahoš, Dr.Sc., dr.h.c.
150 hlasů
2. Ing. Miloš Zeman
127 hlasů
3. Mgr. Pavel Fischer
(81 hlasů)
4. MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.
(46 hlasů)
5. Mgr. Michal Horáček, Ph.D.
(45 hlasů)
6. RNDr. Jiří Hynek
(9 hlasů)
7. Ing. Mirek Topolánek
(9 hlasů)
8. Mgr. Petr Hannig
(4 hlasy)
9. Ing. Vratislav Kulhánek, Dr.h.c.
(2 hlasy).
Celostátně byla účast voličů 61,91%. Vítězem I. kola se stal současný
prezident Ing. Miloš Zeman (38,56 % hlasů) a do II. kola s ním postoupil
prof. Ing. Jiří Drahoš (26,60 %).
• 26. a 27. ledna proběhlo finále historicky druhé přímé volby prezidenta
České republiky. Vyhrál současný prezident Ing. Miloš Zeman s 51,4 %
hlasů a jeho protikandidát prof. Jiří Drahoš získal 48,6 % hlasů. Účast
voličů byla rekordních 66,6 %. V našem městysi zvítězil prof. Jiří Drahoš
(305 hlasů, 61,2 %), druhý byl Ing. Miloš Zeman (193 hlasů, 38,8 %).
Účast voličů byla 498, tj. 79,2 %.
• 20. ledna se v sokolovně konal Myslivecký ples. Hrála hudba Styl. Sál byl
plný každoročně většinou stálou společností, kterou mj. láká myslivecká
kuchyně.
• 27. ledna se v místní sokolovně konal Sokolský ples. Hrála hudba KBAND a Šárka Marková. Předtančení sletové skladby starších žáků, které
nacvičila Markéta Vaňková, bylo inspirací pro XVI. Všesokolský slet 2018.
Milé bylo přivítání každého tanečníka číší dobrého vína.

12

FRYMBURSKÉ OZVĚNY

BŘEZEN 2018

• 28. ledna se v sále ještě s plesovou výzdobou uskutečnil Maškarní bál pro
děti. Pěkných masek se sešlo opravdu hodně. Děti se při veselém „křepčení“
a v různých soutěžích, které organizovala Ing. Jana Šinkorová, dosyta
vydováděly.
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• 3. února uspořádala TJ
Sokol 20. ročník přejezdu
Orlických hor na běžkách.
Zdařilé akce, která byla
celostátní,
sletová,
se
zúčastnilo asi 90 lyžařů.
Tentokrát nepoužili vlastní
auta, ale přemísťovaly je 2
autobusy.
Účastníci
obdrželi každý tričko a porci
dobrého guláše v sokolovně.
• 3. února se konala v místním kině předpremiéra filmu Kluci z hor, který
byl natočen v Orlických horách podle skutečné události.Ve filmu se objevilo
hodně známých herců.V roli hlavních hrdinů podali výborný výkon Jiří
Lábus a Martin Dejdar. Promítání se zúčastnil režisér Tomáš Magnusek a
herec Jiří Hromada.
• 12. února bylo provedeno ořezání stromů na náměstí.
• 17. února uspořádali hasiči
v
sokolovně
tradiční
Hasičský bál. Na velmi
dobře zorganizované zábavě
hrála Stavostrojka a hudební
skupina Antree. Nechyběla
tombola
a
vystoupila
taneční skupina Fellazz.
• 9. až 25. února proběhly v
jihokorejském
Pchjongčchangu
XXIII.
Zimní olympijské hry za účasti 93 našich olympioniků. Byli úspěšní,
celkem vybojovali 7 medailí- 2 zlaté, 2 stříbrné a 3 bronzové. Do dějin
olympijského hnutí se zapsala zejména 22 letá Ester Ledecká, která jako
první v historii zvítězila ve 2 různých displinách - v superobřím slalomu a
v paralelním snowboardingu.

František Kožík: Pro lidský rozum je nemožné pochopit prapříčinu života a jeho
smysl. Proto věřím.
Anna Marková
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MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK - Hospodaření v roce 2017
Daň z příjmu ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyzických osob
Daň z příjmu právnických osob -městys
Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou
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
Zrušený odvod loterií…,daň z hazardních her
Daň z nemovitosti

2 729 834,90 Kč
69 085,74 Kč
576 270,00 Kč
240 943,63 Kč
2 566 423,83 Kč
5 199 858,09 Kč
10 549,60 Kč
19 950,00 Kč
17 798,00 Kč
38 390,00 Kč
16 076,00 Kč
332,00 Kč
64 503,41 Kč
1 016 490,02 Kč

Celkem daňové příjmy
Prodej AT Stanice Na Farách splátka
Prodej pozemků/splátka
Celkem kapitálové příjmy
Lesní hosp.,prodej dřeva vč DPH
Pronájem obchodu včetně DPH
Příjmy z úroků zápůjčka VAK
ZŠ - nájemné z prostor
MŠ - nájemné z prostor+vyúčt.el.energie,splátka
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
Fin.vypoř.min.let,přijaté přísp.

12 566 505,22 Kč
9853493,84
73 642,00 Kč
1 130 500,00 Kč
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Celkem nedaňové příjmy
Převody z rozp. účtů do SF,HÚ
Dotace na volby 9/2017
Dotace ze SR na správu
Dotace pro ZŠ
Dotace pro MŠ
Dotace od Úřadu práce Náchod
Příspěvek Sněžné na JSDH
Dotace pro JSDH
Dotace na územní plán
Dotace přístavba hasičárna
Dotace na les
Dar KHK
Dotace auto hasiči
Celkem dotace

1 774 125,71 Kč
443 800,03 Kč
18 467,00 Kč
261 700,00 Kč
307 266,60 Kč
422 781,70 Kč
755 195,00 Kč
30 848,00 Kč
62 116,00 Kč
31 460,00 Kč
634 099,23 Kč
3 000,00 Kč
50 000,00 Kč
1 229 792,45 Kč
4 250 526,01 Kč

Celkem příjmy

19 795 298,94 Kč

Konsolidace příjmů
1 204 142,00 Kč

Úhrn příjmů
Výdaje:
Lesní hospodářství
Obchod a cestovní ruch
MK,chodníky vč. náměstí a zimní údržby
Lyžařský vlek - odvody za odnětí půdy
Výpůjčka VAKu
ČOV, kanalizace
ZŠ-přísp. na provoz,opravy,udržitelnost
MŠ a ŠJ,přísp.na provoz
Kino včetně víceúčelového využíti
Knihovna
Výdaje veterinární péče -zatoulaný pes
FO
Kultura vč památek
Dar církev
Zdravotnictví
Volby
Komise pro obřady a slavnosti
Příspěvek na opravy sokolovny
Využití volné času-pozemek pod ZŠ

15 730,00 Kč
29 040,00 Kč
2 749,67 Kč
8 550,00 Kč
64 308,00 Kč
1 000,00 Kč
48 582,00 Kč
40 882,65 Kč
69 519,00 Kč
10 000,00 Kč
983 196,00 Kč
5 832,00 Kč
13 575,00 Kč
60 447,00 Kč
181 398,00 Kč
221 868,60 Kč
6 000,00 Kč
1 000,00 Kč
400,00 Kč
10 047,79 Kč
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-443800,03
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19 351 498,91 Kč
z toho investice
28 703,50 Kč
48 616,82 Kč
461 094,25 Kč
910,00 Kč
945 039,00 Kč
104 084,30 Kč
2 180 427,60 Kč
1 525 881,70 Kč
209 828,78 Kč
69 084,00 Kč
5 253,17 Kč
24 052,70 Kč
222 079,30 Kč
60 000,00 Kč
70 412,70 Kč
19 385,79 Kč
22 404,00 Kč
510 000,00 Kč
1 517,00 Kč

30 250,00 Kč
945 039,00 Kč
299 272,00 Kč
30 000,00 Kč
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Příspěvek-HOSPIC, NONA
Územní plánování -ÚP
Bytové hospodářství
Sportovní zařízení v majetku obce
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Pozemky+VTE,zástavba RD,služby,kom.sl.
Odpadové hospodářství -odvoz KO
Třídění KO,BIO, sběr nebezp.odpadu
Povodňový plán
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
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

10 000,00 Kč
137 940,00 Kč
156 786,32 Kč
1 600,00 Kč
97 629,20 Kč
316 318,50 Kč
2 845 050,00 Kč
219 634,00 Kč
184 280,20 Kč
9 862,00 Kč
891 294,50 Kč
2 561 374,42 Kč
1 177 880,60 Kč
1 427 698,91 Kč
761 754,00 Kč
28 604,00 Kč
11 868,40 Kč
443 800,03 Kč
42 805,60 Kč
17 834 955,29 Kč
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137 940,00 Kč

2 263 796,50 Kč

2 160 517,13 Kč
241800

6108614,63,

443 800,03 Kč
17 391 155,26 Kč
1 960 343,65 Kč

Třída 8
Hypotéční úvěr - splátky
Změna stavu fin.prostředků na BÚ
Operace z peněžních účtů-DPH z PDP
Financování třídy 8

-337 626,03 Kč
-1 568 036,99 Kč
-54 680,63 Kč
-1 960 343,65 Kč

Informace k rozpočtu městysu Nový Hrádek
na rok 2018
Rozpočet na rok 2018 je sestavený jako schodkový s rozdílem mezi příjmy a
výdaji ve výši 8 milionů Kč. Důvodem tohoto schodku je, že v letošním roce by
se měly realizovat akce, které jsou dlouhodobě připravovány již několik let.
U velké části těchto akcí je zažádáno o jejich spolufinancování z různých grantů a dotací.

17

BŘEZEN 2018

FRYMBURSKÉ OZVĚNY

Jedná se především o:
- změnu vytápění v základní škole. Nynější topení ve škole je již dávno za zenitem své životnosti a hrozí havárie, což by znamenalo výrazné komplikace pro
výuku v zimních měsících. Je proto plánována změna systému vytápění za
moderní způsob pomocí tepelného čerpadla.
- výtah ve škole. Tento výtah umožní zdravotně hendikapovaným osobám dostat se do všech prostor školy.
- nejméně dvě trasy naučné stezky, přičemž stezka u Frymburku bude realizována v roce 2019 a měla by být ze 100 % financována z příslušného grantu
- dětské hřiště u mateřské školky.
- zahájení výstavby rozhledny z VTE. Tato akce by měla být realizována
v rámci projektu „Česko-polská hřebenovka“. V loňském roce byla žádost o
grant vyřazena z projednávání z administrativních důvodů. V letošním roce
postoupila do závěrečného kola a je naděje, že by mohla být úspěšná.
- dokončení přístavby hasičské zbrojnice.
- ve spolupráci s farností Nový Hrádek je zažádáno o grant na opravu části
hřbitovní zdi od kaple sv. Jana Nepomuckého k bráně u vchodu do kostela.
Pouze z vlastních prostředků by se měly realizovat tyto akce:
- dokončení infrastruktury Na Farách.
- oprava první části Bukovecké ulice. Tato oprava měla být realizována již
v roce 2017, ale nepodařilo se sehnat firmu, která by měla volnou kapacitu.
- čistírny odpadních vod u domů čp. 59 (obecňák) a čp. 123 (pošta).
- komplexní rekonstrukce zubní ordinace tak, aby zde od září letošního roku
mohl být zahájen provoz.
- pokračování revitalizace hřbitova.
- oprava obecního bytu v čp. 300 (hasičárna).
- příprava rekonstrukce bývalého objektu Detechy na knihovnu.
Výše uvedený schodek 8 mil. Kč bude zcela pokryt z přebytků z minulých let.
Lze však předpokládat, že v průběhu roku se v jeden okamžik sejde více projektů, které bude třeba předfinancovat a pak by se mohlo stát, že by na to
městys neměl dostatek volných prostředků. Aby se eliminovalo toto riziko,
zastupitelstvo městyse rozhodlo vzít si za velmi výhodných podmínek úvěr ve
výši 8 mil. Kč, ze kterého by byly financovány rozvojové projekty městyse
v letech 2018 a 2019.
Ing. Pavel Sobotka
místostarosta městyse
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Městys Nový Hrádek - Rozpočet na rok 2018
druh příjmu nebo výdaje

Příjmy
Daňové příjmy
Daně
Správní a místní poplatky
Daňové příjmy celkem
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,splátky VAK
Nedaňové příjmy celkem
Kapitálové příjmy
prodej vodovodu,kanalizace,pozemků
Dotace
Celkem příjmy
Výdaje
Běžné provozní výdaje
Lesní hospodářství
Vnitřní obchod
Místní komunikace vč.chodníků a LV
ČOV
Školství, MŠ 850 tis,ZŠ 1519,83 tis.
Kulturní činnost včetně knihovny a
kina
Tělovýchovná činnost
Ostatní tělovýchovná činnost - Sokol
Zdravotnictví
Dar HOSPIC
Dar Luňáková sociální služby
Bytové a nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Naučná stezka, protipovodňový plán
Komunální služby

paragraf třída

příjmy v tis.Kč

výdaje v tis.Kč

1
13459,00
77,50
13536,50
2
27,50
1066,77
85,00

3

378,00
244,81
1802,08
498,64

4

1829,00

498,64
17666,22
5
1032
2141
22xx
2321
311x

27,50
5,00
1010,91
70,00
2369,83

33xx
34xx
3419
3519
3525
35..
361x
3631
3632
374x
3639

633,00
47,00
800,00
1065,00
5,00
5,00
645,26
166,00
310,00
120,00
1206,00
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Komunální odpad, svoz,třídění, sběr
Vzhled obce a veřejná zeleň
Dar stacionáři NONA
Ochrana obyvatelstva
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Obecní zastupitelstvo
Správa úřadu městyse
Volby
Příjmy a výdaje z
fin.operací,úroky,poplatky
Pojištění majetku obce
Platba DPH...,
Příspěvek DSO Orlické hory, Novoměstsko
Služby - odchyt psa
Rezerva, různé
Běžné provozní výdaje celkem
Kapitálové výdaje - INVESTICE
Cyklostezka Levín
MŠ zahrada
ZŠ výtah
ZŠ vytápění
Čističky čp. 59, 123
Výpůjčka VAK
Územní plán
Zasíťování Na Farách
Přípravné práce rozhledna
Dopravní automobil JSDH
Kontejnery na tříděný odpad
Přístavba hasičské zbrojnice
Automobil ZM
Stroje, zařízení KS
Kapitálové výdaje celkem
Celkem
Financování
Přebytky minulých let
Splátky dlouhodobé úvěry
Celkem /kontrolní součet/

372x
3745
4356
5212
55xx
6112
6171
6118

430,00
564,00
5,00
10,00
220,00
1022,00
1665,00
28,00

6310
6320
6399

22,00
30,00
150,00

6409
1014
6409

52,00
303,50
12987,00
6

2219
3111
3113
3113
3612
23xx
3635
3639
3639
5512
3725
5512
6112
3639

600,00
700,00
120,00
4000,00
1200,00

17666,22

0,00
3000,00
600,00
0,00
150,00
1900,00
0,00
70,00
12340,00
25327,00

8
8010,24
349,46
25676,46

25676,46

ROZPOČET V PŘÍJMECH JE SCHVÁLEN NA POLOŽKY VE TŘ. 4, VE VÝDAJÍCH NA
PARAGRAFY USNESENÍM ZM Č. 39-475/2017
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MAP – projekt pro rozvoj vzdělávání v našem území
Listopad 2017

MAS POHODA venkova, z. s. realizuje projekt Místní akční plán rozvoje
vzdělávání na území ORP Dobruška a ORP Nové Město nad Metují. Základním cílem je rozvoj vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Projekt se zaměřuje na oblasti předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání v území.
Na projektu se podílí nejen zřizovatelé škol, ředitelé, pedagogové, rodiče, ale i
všichni ostatní, kteří mají zájem a chuť se věnovat rozvoji vzdělání dětí a žáků
mateřských a základních škol. Pod vedením realizačního týmu z MAS POHODA venkova se pořádají bezplatné workshopy, semináře, školení, odborné exkurze a pracovní setkání, jejichž výstupy jsou určeny jako podklad
pro definování potřeb území. Účastníci diskutují, rozvíjejí a vyhledávají možná
východiska, náměty a řešení pro rozvoj vzdělávání.
Přehled akcí uspořádaných v roce 2017
Dne 9. února se uskutečnil seminář „Skutečně zdravá škola“ za účasti Ing. Karoliny Kallmünzerové, který byl mimo jiné
určen i pro vedoucí pracovníky školních
jídelen.
Dne 14. března proběhlo již druhé setkání Klubu ředitelek MŠ, kdy paní ředitelky navštívily Základní školu a
Montessori mateřskou školu Podbřezí. Součástí jejich setkání byl i seminář Mgr. et Bc. Radomily Zelené s názvem
„Inhibice primárních reflexů“.
Dne 15. března proběhl seminář „Efektivita výuky“, který
vedl filantrop a významný manažer JUDr. Martin Roman,
MA. Školení se opět zúčastnili Ti, z pedagogů, kteří věnují
své práci něco navíc a chtějí se neustále vzdělávat a držet
krok s trendy ve vzdělávání. Všichni byli velmi nadšeni.
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Dne 2. května se mohli zájemci účastnit odborného semináře „Spolupráce
asistenta pedagoga a pedagoga“, kde bylo hlavním cílem přiblížit metodické
vedení asistenta a úskalí jeho práce. Setkání bylo velmi interaktivní a obohacující, pod vedením zkušené paní ředitelky Mgr. Bronislavy Havlíkové ze ZŠ
Neratov.
Dne 15. května se pořádal odborný seminář „Matematická prostředí
v Hejného metodě“. Mgr. Martina Hálová přednášela již potřetí o výuce matematiky podle profesora Hejného. Výuka dle prof. Hejného opouští klasický
dril v matematice a dává dětem logické souvislosti, uvažování, pracují
s chybou, diskutují – matematika je najednou zábavná, stává se velmi oblíbeným předmětem a její přesah nejen do ostatních předmětů, ale i do života je
neocenitelný.
Dne 11. října se uskutečnilo pracovní setkání s logopedem, Mgr. Yvetou Nemešovou, s podtitulem „Jsme na jedné lodi“, které bylo pojato komparací
logopedie pedagogické a klinické a následně kulatý stůl, kde byl hlavním tématem rozvoj této problematiky.
Dne 23. října proběhlo setkání na téma „Přírodní zahrady MŠ“, kde byly
projednávány dotační možnosti
pro školy včetně koncepčního zpracování studie zahrady ve spolupráci
se zahradní architektkou. Ta následně zapojené školy kontaktuje a domluví se další postup pro plně využité zahrad škol.
Ve dnech 2. - 5. listopadu se uskutečnil „Odborný pobyt se zaměřením na
vzdělání do 15 let ve Velké Británii.“ Účastníci získávali informace zejména o
strategickém řízení a vytváření akčních plánů škol. Dále měli možnost prohlédnout si celou školu, zjistit, jak funguje systém a školství ve Velké Británii. Odborného pobytu se zúčastnila skupina 20 výborných pedagogů a ředitelů mateřských, základních a základních uměleckých škol z našeho území.
Dne 30. listopadu se koná odborná exkurze ředitelů a zřizovatelů škol (Žamberk, Letohrad), v rámci exkurze je na programu návštěva Mateřské školy
v Žamberku a Základní školy v Letohradě. Setkání se zúčastnil i starosta města
Letohrad, pan Petr Fiala.
Dne 1. 12. se uskutečnil seminář pro pedagogy mateřských škol, věnovaný
matematické pregramotnosti.
Ve dnech 4. 12. a 11. 12. prosince se uskutečnil v Městské Knihovně v Novém
Městě n. M. seminář pro pedagogy na téma „Nadané děti – jak s nimi systematicky pracovat“.
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Zapojení aktéři vzdělávání, ředitelé a učitelé a další hodnotí projekt velmi pozitivně. Např. Mgr. Bc. Soňa Brázdilová, ředitelka Mateřské školy z Nového
Hrádku na adresu projektu uvedla: “Konečně mám pocit, že se o nás někdo
zajímá a stará, i komunikace mezi námi řediteli se nastartovala, je to perfektní.“
Realizační tým projektu děkuje všem, kteří se dosud zapojili, za spolupráci
– posunout a rozvíjet vzdělávání v regionu je naší společnou prioritou.
Více informací k projektu najdete na webových stránkách projektů:
www.pohodavenkova.cz/map

Tábor Nový Hrádek
O velkých prázdninách se na Novém Hrádku, pod záštitou Mateřské školy
Nový Hrádek, uskutečnil tábor pro děti od 3 do 15 let. Jednalo se o čtyři
týdny plné sportovních, vědomostních, kreativních i poznávacích činností a
zážitků.

BŘEZEN 2018

dvakrát uspořádal koncert pro děti v kostele sv. Václava. Mimo tento kulturní
zážitek, jsme navštívili Dobrušku a prohlédli si radnici na náměstí a rodný domek F. L. Věka. Protože se v našem okolí pohybují lidé, kteří svým životním
příběhem i zkušenostmi mají dětem co předat, pozvali jsme na besedu nevidomou paní Moravcovou, která přišla za doprovodu svého věrného psa Xanty.
Také nás navštívila Městská policie Dobruška, díky které jsme mohli otestovat
radar, pouta a hlavně policejní vozidlo. V neposlední řadě nás navštívili profesionální vojáci, kteří si připravili ukázku vojenského vybavení a také nám prozradili, jak zachránit život člověku, který nedýchá. Nejen díky paní učitelce ze
zdejší základní školy mohly děti vyrábět spoustu zajímavých i užitečných věcí,
jako například květináč s květinami ve florexu, sádrové odlitky i panáčky
z přírodních materiálů. Dále se uskutečnila soutěž „Nový Hrádek má talent
2017“, kde došlo po
sečtení hlasů k remíze
všech soutěžících. Je zřejmé, že Nový Hrádek skrývá spousty talentovaných
dětí, které doposud nebyly
objeveny nikým jiným.
Ve druhé polovině tábora
bylo dokončeno asfaltové
hřiště, proto jsme společně
využívali tento prostor pro
jízdu na koloběžkách a
kolečkových
bruslích.
Toto je jen strohý výčet
všech aktivit a činností,
které jsme za uplynulou
dobu vykonávali.
V letošním roce se i o
těchto velkých prázdninách uskuteční tábor na
Novém Hrádku. Proto
zveme
všechny
děti
z Nového Hrádku a blízkého okolí, aby neváhaly a
rozhodly se přihlásit na náš
tábor.

Každý týden jsme společně navštívili nedalekou Dobrušku a poznávali jsme
její památky a zákoutí. Lukáš Koblása, nadějný varhaník taktéž z Dobrušky,
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Napsal: Martin Koblasa
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Myslivecký ples 2018

„Hej Mistře, vstaň bystře!…"

20. ledna uspořádal místní myslivecký spolek Šibeník Nový Hrádek tradiční myslivecký ples, letos již třináctý. Přestože je třináctka obecně považována
za nešťastné číslo, byl tento bál bezpochyby výjimkou, neboť se může pochlubit
jedním z nejvyšších počtů hostů v posledních letech.

Těmito slovy začíná jeden z našich nejvzácnějších národních pokladů – konkrétně
Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby. O roce 1796, kdy se tato mše poprvé
rozezněla v Rožmitálu pod Třemšínem, píše následující text: „ Premiéru bez fanfár
- před nepříliš velkým počtem posluchačů v malém vesnickém kostelíku - podle dobových zápisů provázelo bubnování deště a vanutí silného větru. Vánoce 1796 byly navíc bez sněhu.“ (zdroj: operaplus.cz). Jak si můžeme vzpomenout – tato nechvalně
proslulá „vánoční obleva“ se na nás přišla podívat i o těchto Vánocích, nicméně o
to autentičtější atmosféru jsme tím mohli zažít.

Stejně jako každý rok zde nechyběla bohatá myslivecká tombola zahrnující mezi jinými lákavými cenami i zvěřinu. V letošním roce byl výherce první ceny odměněn
kolouchem jelena evropského. Ostatní účastníci plesu, kteří si zakoupili los, měli však
šanci vyhrát i další zvěřinu – prase divoké, muflonče, srnčí zvěř či zajíce nebo bažanta
nebo jinou neméně zajímavou cenu.
Hudební produkci opět zajistila oblíbená skupina Styl z Nového Města nad Metují.
Návštěvníci zmožení tancem se mohli posilnit vyhlášenou mysliveckou kuchyní, která
se každoročně překonává ve své nabídce zvěřinových specialit.
Vřelé díky patří také jedenáctileté Vendulce Jarešové – trubačce z Meziměstí, která
oživila ples troubením několika loveckých fanfár na lesnici a společně s tematickou
výzdobou sokolovny v duchu myslivosti a přírody podtrhla celkovou atmosféru mysliveckého plesu.
Srdečně děkujeme všem sponzorům a příznivcům myslivosti a těšíme se na setkání
na příštím mysliveckém plese v roce 2019.
Zlatko Hála

Radka Světlíková losuje hlavní cenu - koloucha jelena evropského
(vlevo Ing. Michael Hála - hospodář spolku)
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Na kostelních hodinách odbíjí tři čtvrtě.
V kostele zatím sedí asi 4
lidé a vychutnávají si
atmosféru
potemnělé
kostelní lodi, zatímco kůr
se pomalu plní zpěváky a
hudebníky. Jakmile dozní
třetí odbití zvonu, ticho
kostela se lehce rozezvučí
slabými tóny varhanních
píšťal. Chrámový sbor
začal zpívat koledy, které
typicky doprovází poslední čtvrt hodinu před oním velkým okamžikem. Lidé dole v lodi se postupně přidávají ke
zpěvu a kostel se začíná pomalu plnit. Kostel je stále potemnělý. Po několika koledách
varhany utichnou a začíná finální ladění nástrojů, konkrétně dvou houslí, příčné flétny,
tympánů, trumpety a ještě jedné flétny, která je hraná na elektrickém keyboardu.
V kostele se rozsvítilo. Hodinky mi ukazují za dvě minuty půlnoc. V rychlosti ještě
kontroluji vytažené rejstříky, aby varhany začaly hrát přesně tak, jak mají. V napětí
očekávám zvuk kostelních zvonů, které ohlásí půlnoc – tu nejkouzelnější půlnoc celého
roku, kdy jsou srdce lidí otevřena, všichni jsou si navzájem blíž, kdy se všem tají dech,
a která nám ohlásí příchod Ježíše Krista na svět. Bim, bam… Ten okamžik je tu. Zvony doznívají a kostel plní zvuk trumpety, která dvanáctkrát zatroubila přesně tak, jak se
to už odnepaměti dělává před půlnoční mší. Pak už jen přichází mávnutí dirigenta a….
… Jsme vlastně úplně na začátku, v nadpisu tohoto článku. Podobným provedl chrámový sbor a orchestr kostela sv. Petra a Pavla tuto skvostnou mši ještě čtyřikrát, sice už
bez oné půlnoční kouzelné atmosféry, ale neméně dojímavé a krásné. Původně se počítalo s tím, že na Novém Hrádku se bude tato „velká muzika“ provozovat ještě jednou –
konkrétně na svátek sv. Štěpána, nicméně z tohoto plánu pro nedorozumění sešlo.
Z toho důvodu jsme se nabídli zazpívat a zahrát v Deštném v Orlických horách. Tento
návrh byl přijat s ohromným nadšením nejen deštenského pana faráře, ale i členy sboru.
Deštné – tam jsme přece ještě nikdy nezpívali, to je paráda! O to více jsem se těšil,
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jelikož na tamním kůru stojí vzácné historické varhany. Věřím, že mši si vychutnali
nejen farníci z Deštného, ale i zpěváci. Já osobně jsem si ji opět i přes ne příliš snadný
varhanní part užil ohromně. Další provedení proběhlo v Černčicích, Bystrém a v České
Čermné (jen pro varhanní úplnost – tamní pneumatické varhany opět nezklamaly a při
zkoušce začaly zlobit, naštěstí se povedlo je zavčasu opravit).
A co si z tohoto příspěvku vzít? Na první pohled se článek může jevit jako hloupé
nadšené vyprávění od jednoho z fanoušků „Rybovky“. Tak to přesně nechci. Chci tím
upozornit na to, že jsme v době, která není vůbec snadná. Evropské státy ztrácí touhu
po tradicích, folklór na vesnicích a městečkách je přehlížen a potlačován. Jen
z vyprávění prarodičů slýchávám o velkých průvodech při slavnostech Božího těla, o
poutích do Vambeřic ani nemluvě, masopustní průvody v mnoha městech a vesnicích
už dávno neexistují - a to je jen malý výčet z mnoha původních tradic, které se vytrácejí. A to je převeliká škoda. Naštěstí se čím dál více začíná v českých zemích objevovat
ve vánočním čase opět ona slavná tradice – a to tradice české mše vánoční. Vždyť to je
historický počin, první česky zpívaná mše v českých zemích! J. J. Ryba tehdy udělal
odvážnou věc a velice riskoval, jelikož národní jazyk do tehdejšího pojetí mše nepatřil.
V dnešních dobách je tato mše velice oblíbená i v okolních zemích a je jen na nás, jestli
tuto tradici udržíme, nebo se společně s ostatními tradicemi ocitne v propadlišti dějin.
Byla by to neskutečná škoda, protože tradice jsou jedním z toho, co z národu dělá národ.
Dovolím si ještě malý dovětek. Když už se bavíme o národu, jako chrámový sbor
jsme se rozhodli zasponzorovat, respektive adoptovat jednu z přibližně 6000 píšťal
budoucích nových varhan v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Jedná se o
píšťalu tónu a3 z rejstříku Clarinette. Jako poděkování nám byla
zaslána maketa kovové píšťaly a
dárkový certifikát. A proč mluvím o
národním symbolu? Naše nejdůležitější česká katedrála totiž není určena jen katolíkům jakožto veledůstojný Boží stánek. Jak sami možná
všichni víme - katedrála patří celému českému národu, je nedílnou
součástí Pražského hradu. To z ní
dělá poměrně vzácnou výjimku
oproti ostatním katedrálám. Nové
varhany by měly být hotovy na
přelomu léta a podzimu roku 2019.
Touto významnou stavbou bude
dostavba katedrály po 675 letech
konečně dokončena.
Jiří Hlaváček nejml.,
hrádouský varhaník
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20. ročník přejezdu Orlických hor na běžkách
Zimní sletová soutěž pro sokolské oddíly lyžování a odbory všestrannosti
Výbor TJ Sokol Nový Hrádek považoval ze velkou čest, když se dozvěděl,
že jeho tradiční akce – přejezd Orlických hor na běžkách – byl ze strany České
obce sokolské vybrán jako zimní sletová soutěž pro sokoly z celé republiky.
Prakticky hned jsme se pod vedením br. Pavla Bohadla – duchovního otce celé
akce a předsedy lyžařského oddílu br. Jeronýma Holého st. pustili do příprav.
Čím víc se celá akce blížila, tím častěji jsme sledovali také předpověď počasí,
protože svatý Petr mohl celé naše úsilí naprosto zhatit.
Nejen předpověď počasí, ale také zprávy z hřebene Orlických hor byly příznivé a tak, když jsme se v sobotu 3. února 2018 ráno začali scházet v Novém
Hrádku na náměstí, byli jsme plni optimismu, že vše zdárně proběhne.
Předem se přihlásilo 90 účastníků a bylo milým zjištěním, že přes začínající
chřipkovou epidemii se téměř všichni před odjezdem prezentovali. Inu, opět se
potvrdilo, že sokoly jen tak něco neskolí. Postupně tak do dvou autobusů nastoupili členové z 11 sokolských jednot. Nejvíce účastníků bylo tradičně
z Nového Hrádku, České Skalice a dalších jednot Podkrkonošské župy Jiráskovy, ale přijeli i borci ze Studence, Prahy či Dolního Újezdu – celkem tedy ze 4
sokolských žup.
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V autobusech se účastníci
od organizátorů dozvěděli
další potřebné informace –
jednak obdrželi popis trasy a
důležitá telefonní čísla, kdyby se cestou přihodilo něco
neočekávaného, a také se
dozvěděli, že po návratu na
Nový Hrádek na každého
čeká v sokolovně gulášová
polévka, diplom a jako mimořádný bonus sletové triko
– pozornost od ČOS.
Zatímco na Novém Hrádku nebylo po sněhu ani památky, když jsme před
půl desátou na Šerlichu vystoupili z autobusů, bylo ho tam dobře 40 centimetrů.
A navíc to byl pro běžkaře ten nejlepší sníh, který si lze představit – do kopce
se to nesmekalo a z kopce to jelo tak akorát, aby to nebylo nebezpečné a přitom
abychom se moc nenadřeli.
Start přejezdu byl na parkovišti pod Šerlichem a cíl na 23 kilometrů vzdáleném parkovišti Panské pole nedaleko Rokytnice v Orl. horách, kde nás opět
čekaly naše dva autobusy. Podle předpokladu organizátorů jsme se s nimi měli
setkat někdy kolem 14. hodiny.
Hned od začátku se vytvořilo několik skupinek – jednak podle toho, kdo se
s kým znal a pak také podle výkonnosti. Po startu bylo nejprve třeba vystoupat
až pod nejvyšší kopec Orlických hor – Velkou Deštnou, kde většina účastníků
využila možnosti občerstvit se ve srubu Horské služby.
Na vrcholech hor v tu dobu vyšlo sluníčko, stromy byly krásně zasněžené,
upravená stopa vedoucí převážně z mírného kopce... Další cesta vedoucí kolem
bunkrů z 2. světové války se tak proměnila v zimní pohádku. Na Pěticestí, tedy
asi v polovině trasy, se při občerstvení většina účastníků opět sjela, aby si vyměnila dojmy a pak podle svých sil a schopností pokračovala kolem rozhledny
na Anenském vrchu a pevnosti Hanička do cíle.
Nejzdatnější sokolové přijeli na Panské pole kolem půl jedné odpoledne a
museli tak chvíli počkat, než se zaplnil první autobus, který je následně odvezl
do sokolovny v Novém Hrádku. Poslední účastníci pak do druhého autobusu
dorazili před půl třetí a co je důležité – všichni přijeli zdraví a především ti
méně zdatní také šťastní, že to dokázali.
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Cestou na Nový Hrádek si všichni účastníci
vyměňovali dojmy, které
byly často tak barvité, že
je ani nebylo možné
vyjádřit slovy. A když si
pak ještě v sokolovně
pochutnali na skvělé
gulášové polévce, kterou
připravily obětavé sestry
z místního Sokola, nikomu se ani nechtělo
odjíždět domů. Všichni (dokonce i ti, kteří dojeli s puchýři nebo na pokraji sil)
se přitom shodli, že celá akce byla skvěle připravená a že si to báječně užili. Pro
nás, pořadatele, nemůže být větší pochvaly.
Br. Ing. Pavel Sobotka
náčelník T.J. Sokol Nový Hrádek a ředitel soutěže

Karnevalový rej v sokolovně
Hudba, tanec, soutěže, spousta sladkostí, bohatá tombola a samozřejmě
krásné masky nechyběly na Dětském maškarním karnevalu, který pořádal
28. ledna Sokol Nový Hrádek ve spolupráci s Městysem Nový Hrádek
v místní sokolovně.
Karneval je už po mnoho
let neodmyslitelnou tradicí. Pobavit se přišlo 77
dětí v maskách se svými
rodiči i prarodiči. Během
veselého odpoledne si
děti kromě tancování
užily spoustu legrace při
soutěžích a na překážkové dráze pod balkonem.
Za svoji snahu byly od-
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měněny sladkostmi. Velkou radost měly děti z nafukovacích mečů, se kterými
řádily po celou dobu karnevalu. Závěr patřil vyhlášení nejhezčích masek a tomboly. Celý zábavný program připravila Jana Šinkorová s rodinou a se svými
pomocníky, hudbu obstarali Petr Hlaváček a Petr Bohadlo. Děkujeme.
Dále děkujeme za laskavou pomoc dárcům a sponzorům, kteří přispěli finančně
nebo věcnou cenou. Byli to: Sokol Nový Hrádek, Městys Nový Hrádek, Mavin
nástroje, Kaden, Kovap, Roman Grym, Bohemia-Trafo, Novoplast Přibylovi,
Potraviny Švorc, Potraviny D + M, Standa Drašnar vláčky/hračky, Lesnické
práce Marešovi, Restaurace Na Kovárně a Dárkové zboží Petra Přibylová, Cestovní kancelář Jana Hudková, Regina Nové Město nad Metují, Kand Dobruška,
Stuha Dobruška, Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Mikrobiologický
ústav AV ČR.
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Pozvání Tělocvičné jednoty Sokol Nový Hrádek
na Oblastní sokolský slet v Novém Hrádku
Vážení sportovní přátelé,
Sokol je ojedinělou organizací nejen v českém měřítku, ale i z celosvětového pohledu a to jak dobou své existence, tak rozsahem navzájem se doplňujících a prolínajících činností. Sokol je nejstarší tělovýchovnou organizací v České republice a zároveň patří k nejstarším stále existujícím sportovním organizacím v Evropě a ve světě. Sokol vznikl v roce 1862 a brzy se rozšířil do celého
světa. V Novém Hrádku byl založen v roce 1896. Posláním Sokola bylo od
začátku přispívat k všestrannému rozvoji člověka po stránce tělesné i duševní.
Sokolské cvičení bylo a je určeno všem. Rozvíjí pohybové schopnosti jako
rychlost, sílu, obratnost, vytrvalost, učí vítězit a prohrávat, nevzdávat se při
neúspěchu, nebát se. V oddílech sokolské všestrannosti jsou lidé všech generací, kteří neusilují o maximální výkon, ale cvičí pro kondici, zdraví, radost, potěšení, prožitek.
Oblastní sokolský slet v Novém Hrádku je přehlídkou hromadných tělocvičných skladeb, které jsou mnohdy impozantní. Je také příležitostí se setkávat,
seznamovat a uzavírat nová přátelství. Zúčastní se jej cvičenci z různých jednot
Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy a budou vystupovat v různých věkových skupinách. A protože přátelé se mají setkávat, rádi vás zveme na náš velký
sportovní, ale i kulturní společenský svátek na
Oblastní sokolský slet, který se uskuteční v sobotu 16. června 2018
na hřišti u sokolovny v Novém Hrádku

Pro malé i velké návštěvníky bylo zajištěno občerstvení v podobě domácích
zákusků, chlebíčků, párků v rohlíku a také dobrého pití.
Odměnou pro všechny pořadatele byly rozzářené tváře a spokojenost dětí.
Za pořadatele: Jarmila Drašnarová

31

Sokolské slety mají v Novém Hrádku tradici. První sokolské cvičení se
uskutečnilo již v roce 1898. První župní slet byl 23.června 1929. Druhý župní
slet se uskutečnil 2.července 1939, pod dozorem německých orgánů, jediný a
poslední na celém území okupované Československé republiky. Sokolský průvod byl ale již zakázán. Tehdy se žádná další jednota neodvážila slet uskutečnit.
Další slety v Novém Hrádku se konají od roku 1994.
Oblastní sokolský slet je významově a hodnotově stejný jako župní slet.
Za TJ Sokol Nový Hrádek
Jiří Hlaváček, místostarosta
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Hasičský ples na Novém Hrádku

Zpráva Sboru dobrovolných hasičů za rok 2017

Velmi pěkné zážitky prožil ten,kdo zavítal na ples hasičského dobrovolného
sboru v Novém Hrádku 17. února 2018. Přátelská atmosféra, příjemné
zánovní prostředí místní sokolovny, nápaditá výzdoba i dekorační prvky o
které se postarali členové sboru.

Činnost sboru v roce 2017 byla zahájena dne 11. února uspořádáním tradičního hasičského plesu. K poslechu a tanci hrála dechová hudba Stavostrojka a
kapela Antreé. Nechybělo ani taneční vystoupení skupiny TK HOP, úžasné
osvětlení a zvuk, o které se postaral tým Discoworld HK a samozřejmostí byl
fotokoutek. Samozřejmě děkujeme všem sponzorům za finanční příspěvky a
dary do tomboly a děkujeme také všem příznivcům za velikou účast a vytvoření
nádherné atmosféry.
S blížícím se jarem nám vždy přibývá více povinností. Příprava na závodní
sezónu, kontrola materiálního zabezpečení, jarní úklid našich prostor, to je už
pro nás samozřejmostí. Jako každoročně jsme pořádali svoz kovového odpadu,
v loňském roce to bylo 4. dubna. Zajišťovali jsme také dohled při každoročním
pálení čarodějnic na Šibeníku, a to 30. dubna. První květnová sobota se nesla
v duchu motorkářském. Zajišťovali jsme občerstvení u příležitosti akce II. Moto
Nový Hrádek.
Na den matek (14. května) a jiná významná jubilea našich členů se v našem
sboru nezapomíná. S přáním všeho nejlepšího jsme po celý rok navštěvovali
naše oslavence, předávali dary a děkovali za přízeň a pomoc sboru.
K akcím, které nám pomáhají s financováním chodu, patřilo již tradičně pouťové opékání selete, opět vydařené i přes drobnou nepřízeň počasí. Před pouťovými přípravami nás ještě čekalo zbourání objektu chalupy rodiny Černých
v Bukovecké ulici. Vše se ale zvládlo velice dobře díky velké účasti našich
členů a příznivců a demolice proběhla až nečekaně rychle a bez velkých problémů. Další akcí, na které se potkali opravdu všichni bez rozdílu věku, byla
Drakiáda (1. října). Aby draci vzlétli co nejvýše a udrželi se, to dalo spoustu
dřiny, proto nebylo s podivem, že musela přijít na řadu pomoc tatínků a maminek, takže se vlastně jednalo o nádherné rodinné odpoledne se spoustou legrace.
Jako vždy se rozdávaly poháry a sladké odměny. Každým rokem byly podobné
akce zakončeny Mikulášskou nadílkou (1. prosince) na Hasičském hřišti. Každé z dětí si domů odneslo nejenom krásný zážitek, ale také balíček od Mikuláše.
Ten, stejně jako překrásný ohňostroj, zajistil úřad městyse.
Již v obvyklém termínu před koncem roku se konala výroční valná hromada
našeho sboru v restauraci Na Kovárně. Zde probíhalo zhodnocení uplynulého
roku a představení plánů na rok následující. Po oficiální části se konalo přátelské posezení a občerstvení.
Z naší soutěžní činnosti stojí za zmínku soutěže v požárním útoku „Náchodské hasičské Primátor ligy“. Jedná se o seriál osmi soutěží, ve kterých se
v loňském roce v celkovém pořadí umístilo družstvo žen na 9. místě a družstvo
mužů na 6. místě. Další pohárové soutěže, kterých jsme se zúčastnili, proběhly

Po celou akci překvapovaly skvělé světelné efekty, které nám zprostředkoval
sehraný tým Diskoworld HK. Vystoupily dvě hudební uskupení – dechová hudba
,,Stavostrojka“ a hudební skupina s názvem ,,Antreé“se svými výbornými zpěváky.
Během večera byla i dvě krásná předtančení, která předvedla děvčata z taneční skupiny
,,Fellazz“. Ukázkou kankánu a lambady rozpálila i mužskou část osazenstva, a muži to
následně ,,rozbalili“ na parketu společně s děvčaty.
Za zmínku stojí i bohatá tombola, ve které jste mohli vyhrát divokého kance, sudy
piva či zájezd na muzikál do Prahy. V místní kuchyni nabízely ženy kančí medailonky,
různé zeleninové saláty, řízky s domácím bramborovým salátem, lososa, obložené
chlebíčky a zákusky všeho druhu. Pivo, víno i alkohol, různé druhy nealkoholických
nápojů, které byly též v nabídce, tekly proudem. Mnoho účastníků na plese se nechalo
zvěčnit s různými hasičskými doplňky ve foto koutku, kde bylo stále mnoho zájemců.
Nabitý sál sokolovny byl důkazem velké obliby hasičského plesu. Tanečníci se jen
neradi rozcházeli v ranních hodinách do svých domovů. Naši členové sboru už nyní
přemýšlí, jak by šla ,,přifouknout“ místní sokolovna,aby se příště dostaly vstupenky pro
všechny zájemce.
Za SDH Nový Hrádek
Jarmila Grimová
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v Bohdašíně, Přibyslavi, Sněžném a Sendraži. Na poslední jmenované soutěži
se povedlo ženám obsadit 1. místo a mužům 2. místo. Také v Přibyslavi měla
naše družstva skvělou kondici, kdy obě obsadila 1. místo.
Naší snahou je výchova mladé generace hasičů, a proto jsme se s nimi velmi
aktivně účastnili soutěžních klání, ale také jsme jezdili na výlety. V loňském
roce jsme s našimi mladými hasiči navštívili Hvězdárnu v Hradci Králové, Archeopark ve Všestarech a také jsme se zúčastnili pochodů Hrádouská vařečka a
Cikánské toulky.

K naší náplni práce patří i spolupráce s okolními sbory. Je nám velkou ctí, že
se můžeme účastnit kulturních akcí a oslav našich kolegů z jiných sborů.
Zmiňme naši návštěvu na valné hromadě v Olešnici, účast na valné hromadě
okrsku Mezilesí nebo také naše podílení se na konání Krajského setkání zasloužilých hasičů v Novém Městě nad Metují.
Výjezdové družstvo našeho sboru tvoří 20 členů. Vyjíždí převážně k požárům
a odstraňování následků povětrnostních vlivů, výjimečně pak k dopravním nehodám. 16. února byl ohlášen požár sazí v komíně zde na Novém Hrádku
v Sokolské ulici. Po zajištění přístupu ke komínu a k vybírací brance byly hořící saze sraženy a vymeteny. Požár se obešel bez škod. Na místo dorazili také
hasiči z Bohdašína a Dobrušky. 24. února byla jednotkou odčerpána voda ze
zatopeného sklepa rodinného domu v Náchodské ulici. Kvůli hladkému odtoku
bylo také vyčištěno několik kanalizačních vpustí. K silnému zakouření prostoru
lakovny způsobené zahořením tepelné izolace vypalovací pece v provozovně na
Dolech byla naše výjezdová jednotka povolána 1. března. Během průzkumu
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v dýchací technice bylo zjištěno, že se požár nerozvinul. Nebylo tedy nutné
použít vysokotlaké vedení. Lakovna byla odvětrána přetlakovým ventilátorem a
poškozená izolace z pece odstraněna. Na zásahu se spolu s naší jednotkou podíleli hasiči z Dobrušky a Bohdašína, dorazil také hasičský vyšetřovatel a policejní hlídka. Nedělní klid skončil pro členy naší jednotky hned po ránu 16.
dubna, kdy byli vyzváni ke spolupráci při pátrání po pohřešované dívce, které
probíhalo pod vedením Policie ČR již od sobotního odpoledne v Deštném
v Orlických horách. Do akce bylo zapojeno přes 100 osob. Účastnili se také
hasiči z Dobrého, Olešnice v O. h., Deštného a profesionálů z Rychnova nad
Kněžnou. V odpoledních hodinách byla akce ukončena nálezem pohřešované.
Bohužel se špatným koncem. Pohřešovaná již nejevila známky života. Této
akce se účastnil i starosta městyse Zdeněk Drašnar. Spadlé stromy nebo stromy
ohrožující průjezd komunikacemi v naší lokalitě nejsou raritou, proto se následující výjezdy týkaly právě jejich likvidací a odstraňováním. 11. srpna byl
zpřístupněn provoz silnice na Doly, 16. srpna byl na žádost starosty obce
Sněžné odstraněn zlomený strom, který visel nad silnicí. 14. září byl zlikvidován spadlý strom přes silnici vedoucí se Sněžného do Sedloňova a 29. září byl
zpřístupněn průjezd hlavní komunikace z Nového Hrádku na Borovou. V tento
den jsme také na žádost starosty městyse za účelem kontroly stavu řeky Olešenky na Dolech a na Rzech cestou ještě odstranili několik zlomených větví
ohrožujících průjezd komunikace. Posledním výjezdem loňského roku bylo
odstranění spadlého stromu na vedení vysokého napětí v Dolech. Zde jsme
spolupracovali s kolegy z Dobrušky a technikem ČEZu. Již čtvrtým rokem jsme
byli také zařazeni do poplachového plánu obce Sněžné, jako jeho místní
jednotka.
Naše
jednotka
má
v současné
době
k dispozici
cisternovou
automobilovou stříkačku
CAS 20/4600/300 – S2R
T815-2 4x4.2 a dopravní
automobil DA-L1Z, který
je nově ve službě od 18.
září 2017. Tento automobil
je určen pro přepravu jednotky požární ochrany, pro
evakuaci osob a nouzové zásobování obyvatel při mimořádných událostech.
Automobil umožňuje přepravu až 9 osob.
Samozřejmou podmínkou pro výjezdové družstvo je absolvování zdravotních
prohlídek a také zvyšování odbornosti, pravidelná okrsková školení a účast na
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aplikačních cvičeních. V loňském roce mezi takové akce v rámci odborné přípravy strojníků a pravidelných zkoušek funkčnosti techniky patřilo čištění vozovky při rekonstrukci úseku Jestřebí – Nové Město nad Metují. Strojnického
dne pořádaným hasičským záchranným sborem jsme se zúčastnili výcviku hašení v místech s velkým převýšením v Bělovsi. Posloužila tomu stráň pod bunkrem Březinka v Náchodě Bělovsi (12. září). Na každoročním cvičení jednotek
okrsku Mezilesí jsme si ve spolupráci s hasičským záchranným sborem vyzkoušeli záchranu, fixaci a transport zraněné osoby a probrali jsme možnosti
jímání nebezpečných látek z vodní hladiny. Proběhli i sací a čerpací zkoušky
přenosných stříkaček a ukázka použití proudového čerpadla schopného sát
z hloubky až 20 metrů. Námětem taktického cvičení jednotek požární ochrany
bylo procvičit spolupráci jednotek, taktiku vedení zásahu, postup při evakuaci
osob a majetku, komunikaci na místě zásahu pomocí radiové sítě a rozmístění
mobilní techniky, správné použití ochranných pomůcek a dodržování pracovních postupů z hlediska bezpečnosti práce. To vše se odehrálo 11. listopadu při
fiktivním požáru dřevěného kostela sv. Jana Křtitele ve Slavoňově, způsobeného svíčkou.
V minulém roce začaly stavební práce na
přístavbě místní zbrojnice. Naše potřebné
vybavení sboru se díky
náročnosti doby a z ní
vyplývajících podmínek stále rozšiřuje.
Kapacita našich prostor
je téměř vyčerpána, a
proto vítáme její rozšíření díky schválené
žádosti o dotaci do
Integrovaného operačního programu na projekt „Přístavba hasičské zbrojnice
č.p. 300 Nový Hrádek“.
Z této zprávy o našich aktivitách je patrné, že nešidíme tréninky na soutěže,
sborovou činností ani semináře, školení a prověrky.
Na závěr bych ráda jménem sboru poděkovala všem ženám za jejich poctivý
přístup k plněný svých úkolů a mužům za spolehlivost a umění táhnout za jeden
provaz. Samozřejmé díky patří také městysi Nový Hrádek za ochotu vždy pomoci a všem občanům za Vaši přízeň.
Petra Přibylová
jednatelka sboru
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Přespávání v sokolovně na Novém Hrádku
Mladší žactvo, děvčata a chlapci ve věku 6 – 12 let, se zúčastní se skladbou
„Děti, to je věc!“ XVI. všesokolského sletu v Praze. Je to vícedenní akce
mimo domov, a proto jsme se s dětmi dohodli, že si vyzkoušíme společné
přespávání.

V sobotu 10. 2. 2018 v 15 hodin jsme se všichni sešli v sokolovně na Novém Hrádku. Naše aktivity začaly nácvikem sletové skladby, pokračovaly
gymnastikou, přeskokem přes kozu, cvičením na kruzích, fotbalem a jinými
míčovými hrami. Přestávky během cvičení děti využily pro kreslení, tvoření
různých skládaček z papíru a hraní společenských her. K večeři jsme si uvařili
špagety s omáčkou a sýrem. Starší děti připravily pro mladší „stezku odvahy“,
kterou děti prošly kolem rozsvícených svíček ve sklenici po ztemnělé sokolovně. Pro zklidnění jsme si smlsli popcorn a na dobrou noc nám Lída přečetla
pohádku O Popelce.
Druhý den po snídani, ke které jsme měli upečené muffiny a dobrůtky od
rodičů, jsme uklidili tělocvičnu, postavili si opičí dráhu a hráli hry. V 10 hodin
se děti s námi rozloučily a rodiče si je odvezli domů.
Děti vše zvládly a mohu říci: „Jsme připraveni jet na slet do Prahy.“
Text: Radka Machová, foto: děti
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v pátek 6. července. Hlavní programové dny jsou večerní vystoupení ve čtvrtek
5. července a odpolední vystoupení v pátek 6. července 2018.
Účastníci sletu nenacvičují jen kvůli sobě, pravidelnému pohybu a kamarádství, ale také pro vás, diváky, abychom si společně s vámi po šesti letech
opět užili neopakovatelnou atmosféru a kulturní zážitek.
náčelnice Martinková Lidmila

Nácvik sletové skladby pro mladší žactvo
V sokolovně se každý čtvrtek s cvičitelkou Radkou Machovou věnujeme děvčatům a chlapcům při nácviku sletové skladby „Děti, to je věc !“.
Věk cvičenců je v rozmezí 6 - 12 let.
Děvčata a chlapci se učí zvládnout gymnastické prvky (kotoul, hvězda apod.)
včetně tanečních kroků, míčovou techniku, další dovednosti jako je manipulace
s rozkládací žíněnkou. Rozkládací žíněnka slouží k provádění základních gymnastických prvků. Nedá mi, abych Vás nepotěšila částí písničky s krásným textem od Zdeňka Svěráka:

Příprava na vystoupení sletových skladeb

Já vám řeknu pane, jednu věc.
Já vám taky řeknu jednu věc.
Dříve byla dětí plná pec,
když na ni spaly,
nemám snad pravdu?
No zdali, no zdali, no zdali.
Jó, děti nejsou.

Uplynul jeden rok od prvních nácviků sletových skladeb pro župní vedoucí
jednotlivých složek, které většinou probíhaly v Praze v Tyršově domě pro
deset připravovaných skladeb.
V naší TJ Sokol Nový Hrádek se tradičně zapojujeme do nácviku skladeb
pro děti i dospělé. Tentokrát ve čtyřech skladbách. Od září roku 2017 nacvičuje
Markéta Vaňková skladbu s názvem Cirkus pro starší žactvo, ženy připravuje
na slet s aerobní skladbou Siluety. Radka Machová a Lída Martinková nacvičují
skladbu pro mladší žactvo Děti, to je věc. Muži pilují skladbu Borci.
Svá první sletová vystoupení bude mít naše jednota v sobotu 19. května na
župním sletu župy Podkrkonošské - Jiráskovy ve Dvoře Králové na zimním
stadionu. Další následují v neděli 3. června na krajském sletu na sokolském
stadionu v Hradci Králové, v sobotu 9. června na župním sletu župy Pippichovy
v Pardubicích a v sobotu 16. června u sokolovny v Novém Hrádku. XVI. všesokolský slet v Praze začíná sletovým průvodem v neděli 1. července a končí
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Prosím vás, mějte nás,
do života vnesem jas.
Mějte nás za mlada,
zlepší se vám nálada.
Prosím vás, mějte je,
nakrmte je, chraňte je,
dejte jim přístřeší,
zlobí, ale potěší.

Já vám řeknu děti,
já vám řeknu děti,
já vám řeknu děti, to je věc!
cvičitelka Lída Martinková
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leden - březen 2018
Naši nejstarší občané oslavili narozeniny:
84 let
72 let
73 let
70 let
86 let
77 let
84 let
80 let
78 let
80 let
78 let

Rázl Jaroslav
Klamtová Vlasta
Školník František
Bajer Zdeněk
Linhartová Anna
Hánlová Marie
Dušánková Jiřina
Kotyška Josef
Štěpánová Stanislava
Grymová Marie
Řeháková Anna

FRYMBURSKÉ OZVĚNY

Zpráva předsedy lyžařského oddílu na valné hromadě
T. J. Sokol Nový Hrádek 5. března 2018

Společenská kronika

Šritrová Milada
Votroubek Václav
Hlaváčková Jiřina
Říhová Jaroslava
Ležík Milan
Suchánková Helena
Novotný Josef
Fišerová Miloslava
Přibylová Blanka
Jirmanová Božena
Beková Zdeňka
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85 let
80 let
72 let
70 let
93 let
85 let
71 let
80 let
74 let
73 let
83 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, dostatek životního elánu a optimismu a ještě hodně spokojených a šťastných let v našem městysi.
Noví občánci:
Nikol Štěpánková
Vojtěch Stašek
Tomáš Havrda
Josef Sochor

Sportovní činnost
V registraci sportovního oddílu pro rok 2018 jsme vykázali 37 členů, z toho je
15 dětí. Ti pravidelně trénují pod vedením 4 trénérů. Bylo zvykem v zimně trénovat
3x týdně a o víkendech závodit. To se v posledních letech nedaří, vše umrtvují
zimy bez přírodního sněhu.
Akce, která drží oddíl v činnosti je předsezonní soustředění na Zvoničce v Peci
p. Sněžkou. V poslední době se stává, že je to začátek a zároveň vyvrcholení sezony. Letos se soustředění mimořádně vyvedlo. Počasí přálo, dostatek sněhu, všechny
lanovky i vleky jezdily, žádné fronty a dětem se věnovali všichni naši trenéři. Na
tuto akci využíváme grant z Odboru sportu ČOS a sponzorství fy. Saargummi z
Červeného Kostelce.
Protože se na Hrádku již několik sezon skoro nelyžuje, tak jezdíme závodit pouze na přebor ČOS. Tam se sjedou sokolské oddíly, které jsou na tom stejně, nebo
ještě hůře. Proto jsme stále jeden z nejúspěšnějších sokolských oddílů a z přeboru
přivážíme každoročně medaile. Letos získali zlatou: Tomáš Sychrovský, Verča
Machová a Kája Kuťáková, stříbrnou: Evička Hrnčířová, Klára i Pavlína Sychrovské a bronzovou: Pepa Mach, Ríša Navrátil, David Bek a Vašek Sychrovský. Jet na
svazové závody a poměřovat se s oddíly, kde mají zasněžování, není možné.
Když v lednu napadlo asi 15 cm sněhu, tak jsme připravovali Přebor župy. Petr
Hlaváček nám repasoval časomíru, shromáždili jsme ceny a vyfasovali medaile.
Ale sníh roztál a doteď žádný nenapadl. Kdysi se pravidelně na Hrádku jezdily
závody žactva o Cenu Frymburku, v současnosti se to pořídilo naposledy v roce
2010. To byla také poslední sezona s bílými Vánocemi.
Sezonu, kdy jsme mohli doma trénovat v tyčích, už nepamatuji. A za posledních
10 let nebyl areál v provozu pro nedostatek sněhu celou sezonu již 3x.
Provozování lyžařského areálu
Letos se na Panské stráni pro veřenost lyžovalo jen 5 dní. Přesto je v našem a
domnívám se i v zájmu obce areál v provozu udržet. Představuje to každoročně
posečení, 2 revize, nájem záchodu a pár brigád na zprovoznění a uložení. Pokud
nenastane potřeba velké opravy, tak se daří z rozpočtu Sokola a hlavně s vyšší taxou oddílových příspěvků náklady pokrýt. Provoz vleku (pokud se zadaří) zajišťuje
60 dobrovolníků dle rozpisu služeb vždy na celou sezonu, takže na každého vychází 6 – 7 půldenních služeb.

Šťastným rodičům blahopřejeme.
Zemřel:
Josef Přibyl

Nevyhýbáme se brigádám a pořadatelství při akcích v sokolovně. Letos jsme se
podíleli na organizaci 20. ročníku přejezdu Orlických hor. Tato akce se stala na náš
návrh celo sokolskou „Sletovou soutěží“ a velice se vydařila.

Vzpomínáme...

J. Holý st., předseda oddílu
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Přejezd Orlických hor - občerstvení na Pěticestí...

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

•
•

•
•

•
•
•
... a občerstvení v cíli na sokolovně.
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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, Jarmila Grimová, Jiří Hlaváček, Lidmila Martinková, Ing. Jeronym Holý, Pavel Bohadlo, Ing. Petr Hlaváček, Zlatko Hála, P.
Jindřich Tluka
Příspěvky, prosíme, zasílejte nejlépe mailem na adresu: jirka.hla@tiscali.cz
Nevyžádané příspěvky se nevracejí
Tisk: Daniel Wolf, Vrchoviny, náklad: 250 výtisků. Číslo vyšlo 20. 3. 2018
Příští číslo vyjde pravděpodobně v červnu 2018
POZOR, příští uzávěrka bude 5. 6. 2018

