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Soutěž Zlatý erb 2009. 
 

Tak jako v loňském roce, i letos Nový Hrádek přihlásil své webové 

stránky do soutěže Zlatý erb. V Královéhradeckém kraji mezi sebou sou-

těžilo 15 obcí a 9 měst.  

Dne 10.3.2009 převzal starosta městyse Vladimír Říha společně 

s webmasterem Milanem Holinkou z rukou hejtmana Královéhradeckého 

kraje Lubomíra France  ocenění za druhé místo v kategorii obcí Zlatý erb 

2009. Poděkování za vzorné vedení webových stránek patří především 

Milanu Holinkovi, který stránky aktualizuje v návaznosti na informace, 

které získá nejen od úřadu městyse, ale i od spolků v obci i od občanů. 

Každá aktualita je dobrá. Mnoho lidí si vyhledává informace už jen pro-

střednictvím internetu a čím více informací získá, tím lépe. Proto neváhej-

te sdělit webmasterovi pořádání různých akcí turistických, kulturních, 

společenských i sportovních.  

Městys Nový Hrádek 
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Krátce...       ���� 
 
 
• 16. prosince připravili žáci ZŠ prodejní Vánoční výstavu, na které nabízeli výrobky 

vlastní výroby s vánoční tématikou. Výstavu oživili dvojím vstupem s Vánočním 
pásmem písní a koled. Dokonale se jim podařilo navodit sváteční atmosféru. 

• 18. prosince proběhla kolaudace prostor půdní vestavby v základní škole. 
• Na Štědrý den, 24. prosince o půlnoci, přednesl místní chrámový sbor v kostele 
Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby. Se sborem ji 3 měsíce svědomitě nacvi-
čoval ing. Jiří Hlaváček. Vyrobil také pěkné DVD s nahrávkou této mše. 

• 26. prosince uspořádala TJ Sokol Štěpánskou taneční zábavu. Zcela zaplněnému 
sálu sokolovny hrála hudba  IMR WERE.  

• 28. prosince se konala v pohostinství Na Kovárně Valná hromada Sboru dobro-
volných hasičů. 

• 1. ledna 2009 začalo půlroční předsednictví ČR v Evropské unii. Pomyslně pře-
vzal štafetu k vedení EU premiér Mirek Topolánek 7. ledna na slavnostním večeru 
nazvaném „Sladíme Evropu“ v Národním divadle v Praze. 

• 1. ledna 2009 skončila platnost slovenské koruny. V tento den přešlo Slovensko na 
euro. 

• 7. ledna Rusko zcela zastavilo dodávku plynu přes Ukrajinu do východní Evro-
py. Po složitých jednáních, kterých se z důvodu předsednictví EU aktivně účastnili 
také představitelé ČR, byla dodávka trvale obnovena až po sepsání smlouvy Ruska 
s Ukrajinou 19. ledna.  

• 8. ledna vypukla otevřená válka mezi Izraelem a Palestinou v pásmu Gazy. Přímě-
ří bylo uzavřeno až o víkendu 18. ledna.  

• 10. ledna obcházeli domácnosti „tři králové“ při humanitární Tříkrálové sbírce 
2009 na pomoc rodinám a lidem v nouzi a podporu charitního díla u nás i 
v zahraničí. 

• 10. ledna uspořádala TJ Sokol Sokolský ples s hudbou Koplaho Band. Asi 180 
účastníků si kromě tance vychutnalo i ukázku scénického tance Patricie Kaválkové. 

• 11. ledna po plese uspořádali sokolové Dětský karneval. Opět se těšil velkému 
zájmu malých maskovaných tanečníků i jejich dospělého doprovodu. 

• 14. ledna nečekaně zemřel v Praze ve věku 71 let světový architekt Jan Kaplický . 
Vyhrál soutěž na stavbu národní knihovny na Letné. Kolem stavby blobu se roz-
poutala kontroverzní diskuse.  

• 15. ledna byla v Bruselu v atriu Rady ministrů odhalena socha od výtvarníka- rece-
sisty Davida Černého nazvaná  ENTROPA. S kritickou nadsázkou zobrazuje cha-
rakteristiky členských států. Byla pro všechny překvapením a vyvolala rozporuplné 
reakce. 

• 17. ledna se konal v sokolovně Myslivecký ples. Hudba Elastic, bohatá tombola a 
především výborná myslivecká kuchyně přilákala velký počet zájemců. 
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• 20. ledna proběhla historická inaugurace amerického prezidenta. Barack Obama 
složil prezidentský slib. V ulicích Washingtonu slavnostní ceremonii sledovaly 2 
miliony lidí a pomocí médií ji sledoval celý svět, který v nového prezidenta USA 
vkládá velké naděje. 

• 24. ledna se na lyžařské závody pořádané TJ Sokol sjelo nečekaně 60 závodníků. 
• 30. ledna se v kině konala přednáška P. Jaroslava Linharta nazvaná Gruzie – 

země velkých srdcí s promítáním diapozitivů z krásné a pohostinné země. Putovalo 
7 poutníků a po Gruzii prošli a projeli celkem 2000 km. 

• 7. února pořádali místní hasiči svůj tradiční Hasičský bál s hudbou HEKTOR.  
Sešlo se více než 200 zájemců, aby se neformálně pobavili, zatančili si, shlédli před-
tančení a zkusili štěstí v bohaté tombole. 

• 11. února podlehl ve věku 64 let těžké nemoci zpěvák a skladatel Pavel Novák. 
Jeho písně, např. „Dívka pihovatá“ nás budou těšit dále. 

• Na české hospodářství v první polovině února 2008 dopadla krize v plné síle. Do-
chází k propadům výroby, vývoz, představující 50% celkové výroby, je v recesi. 
Nezaměstnanost je nejvyšší od vzniku samostatné ČR. 

• 11. února v 17.56 hodin se na oběžné dráze střetla poprvé v historii kosmonautiky 
ruská družice Kosmos s americkým satelitem Iridium  nad severní Sibiří. Znečiš-
tění vesmíru se stává novým problémem. 

• 14. února se v kině uskutečnila přednáška Jaroslava Vondřejce ml. nazvaná Cesta 
po Číně. Celou hodinu a půl vyprávění spojeném s pásmem obrázků o jedenapade-
sátidenní cestě Čínou sledovalo více než 50 diváků. Byl to nový pohled na zemi, 
který by ve svých propagacích cestovní kanceláře neuvedly. 

• 14. února se uskutečnil tradiční přechod Orlických hor na běžkách. Zúčastnilo se 
osazenstvo 12 aut. 

 

 
Společné foto 1. party, zatím bez běžek. Úplně vpravo organizátor Pavel Bohadlo. 
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• 18. února bylo zahájeno Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009. 
Šampionátu, jehož  prezidentkou byla bývalá úspěšná reprezentantka Kateřina Ne-
umannová, se zúčastnilo více než 600 závodníků ze 60 zemí. Obavy, že v areálu ve 
Vesci nebude sníh, se nenaplnily, téměř stále sněžilo. Mistrovství skončilo 1. břez-
na. 

• 20. února vybojoval Lukáš Bauer stříbrnou medaili v běhu na 15 km se ztrátou 6 
vteřin na vítěze. Během velmi náročného závodu padal sníh a teplota se pohybovala 
kolem nuly. Byla to jediná medaile, kterou jsme v domácím prostředí získali. 

• 26. února Zastupitelstvo Městyse Nový Hrádek schválilo na své schůzi mj. rozpo-
čet na příští rok a návrhy změn územního plánu. Diskutovalo se o množících se krá-
dežích v městysi a jak by se jim dalo čelit. Lyžaři upozornili na nezbytnost zasněžo-
vání Panské stráně, chceme-li, aby se provoz lyžařského vleku v příštích letech udr-
žel. 

• 28. února 9. ples rodičů a přátel škol uzavřel plesovou sezónu. Decentní výzdoba, 
dobrá hudba, předtančení a tombola vytvořily příjemnou atmosféru pro zábavu vy-
soké úrovně. 

• 2. března se konala Valná hromada TJ Sokol. Hlavním předpokladem pro udržení 
sokolské činnosti je generální oprava sokolovny. Lyžaři by také naléhavě potřebo-
vali zasněžovací aparaturu k vleku na Panské stráni.                                    

• 4. března se uskutečnilo Setkání u příležitosti dokončení akce „Vestavba nových 
učeben v půdním prostoru ZŠ Nový Hrádek“. Účastníci si prohlédli nové prosto-
ry a shlédli prezentaci celé výstavby od stavební firmy ALKSTAV s.r.o.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Neznámý autor: Vždy je důležitější jak se osud přijímá, než jaký ve skutečnosti je. 

 
Anna Marková 

 

Slovo pro držitele psů 
V poslední době se množí stížnosti spoluobčanů na neukázněné chování 

majitelů psů. Podle zákona je každý držitel psa povinen zajistit, aby jejich pes 
neznečišťoval veřejná prostranství, neohrožoval občany a má ještě spoustu 

dalších povinností. Někteří majitelé psů si nedělají vůbec žádné starosti s tím, 
kde jejich miláček vykoná svoji potřebu. Neobtěžují se hromádku po nich od-

klidit. Nevadí jim, že znečistí práh rodinných domů, že znemožní bezproblé-

mový pobyt na louce bez nebezpečí znečištění.  Na tento nešvar a neukázně-
nost majitelů psů si stěžují nejen občané, kteří nemají psa, ale i hodně těch 

ukázněných a pořádných majitelů psích miláčků. Zvláště teď po zimě mizející 
sníh odhaluje mnoho dalších míst, která si vaši pejsci oblíbili. Chtěli bychom 

požádat všechny držitele psů, aby byli ohleduplní k ostatním občanům a neza-

vdávali příčinu ke stížnostem.  

Děkujeme za pochopení.  

                                                                              Městys Nový Hrádek 
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„Podpořeno Programem financovaným z prostředků Islandu, Lichtenštejnska a Norska 
v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu a Králové-

hradeckým krajem“ 
 

Úspěšná realizace projektu 
 

Dne 1. března 2009 byl úspěšně ukončen projekt „Vestavba nových učeben 
v půdním prostoru ZŠ Nový Hrádek - III.etapa“. Cíl projektu byl splněn. 
V půdním prostoru budovy základní školy byly vybudovány 3 nové učebny, 
kabinety, sociální zařízení včetně sprchy, umývárna – úklid. 

Jedna učebna je v rámci projektu vybavena výpočetní technikou, která bude 
sloužit nejen k výuce žáků, ale i zájmové činnosti mládeže, maminek s dětmi i 
seniorů. Jedna učebna bude vyčleněna k výuce estetických předmětů pro spo-
lečné využití školy i školní družiny. Přesunutím výuky do nových půdních pro-
storů se uvolní učebny, které využije pouze školní družina pro svoji činnost. 
Tyto prostory dosud chyběly. 

Špičkově vybavená učebna výpočetní techniky rozšíří nabídku mimoškolní a 
zájmové činnosti, čímž dojde ke zvýšení atraktivnosti nejen školy, ale i celého 
městyse. 

Pro všechny, kteří by rádi shlédli nové prostory naší školy, bude vyhlášen 
„Den otevřených dveří“. Rádi Vás uvítáme. 

Městys Nový Hrádek 
 

Den otevřených dveří v půdní vestavbě 
 

Den otevřených dveří pro všechny zájemce, kteří chtějí shlédnout nové učebny 
a prostory v půdní vestavbě, se koná ve čtvrtek 2. dubna od 13:30. Pro veřej-
nost bude v počítačové učebně na interaktivní tabuli běžet ve smyčce prezenta-
ce z celého průběhu stavby, žáci školy budou pracovat na vlastních prezenta-
cích k výuce a současně bude probíhat taneční vystoupení žáků školy v prosto-
rách určených k výuce estetických předmětů. 

Mgr. Josef  Petera 
ředitel základní školy 
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Školství v Novém Hrádku 
 

V prosincovém čísle 4/2008 FO byl nastíněn průřez školstvím v průběhu 
staletí, nyní ještě některé podrobnosti. 

Podle starých záznamů musela býti v Novém Hrádku založena škola v dáv-
ných dobách, neboť Hrádek již v roce 1362 se uvádí jako farní osada a je zná-
mo, že záhy při farách byly školy zakládány. 

První škola, která je zaznamenána v kronice byla dřevěná, jednotřídní a na-
cházela se proti kostelním dveřím až do r. 1769. Na místě této školy stála až do 
r. 1847 další dřevěná budova školy. V r. 1848 byla vystavěna opět nová dřevě-
ná budova školy v Hradní ulici se zvony v místě dnešní Mateřské školy a školní 
jídelny (ve FO č.4/2008 omylem zaměněn popis za první zaznamenanou školu 
v Novém Hrádku). 

Tato škola byla až do r. 1875 dvoutřídní, v letech 1875 - 1876 byla již 
trojtřídní. Protože však počet žáků byl velký a pro 3. třídu nebylo ve škole mís-
to, byla pro tuto třídu pronajata místnost na Náměstí v domě čp. 3 (dům manže-
lů Laurových). Když při obrovském požáru v r. 1880 vyhořela Hradní ulice 
včetně této dřevěné školy, byly obě třídy přestěhovány do prozatímně pronaja-
tých místností a to pro 1. třídu na Náměstí v čp. 9 (dům manželů Možných), pro 
2. třídu na Náměstí v čp. 6 (dům p. Šlechty). V důsledku požáru byly děti ško-
lou povinné na čas od školní docházky osvobozeny. 

Za staveniště pro novou školní budovu bylo schváleno stavební místo po 
staré vyhořelé škole z r. 1880 v Hradní ulici. V roce 1887 započato vyučování v 
nové tentokráte už zděné budově obecné školy. 

Postupem času přibývali žáci a škola byla rozšiřována podle potřeby na 4 -5 
třídní. 

Konečně dne 18. září 1919 byla zřízena měšťanská škola, prozatím v budově 
obecné školy. Nová měšťanská škola byla v r. 1923 postavena na vyvýšeném 
místě nad náměstím. V obecné škole v Hradní ulici se vyučovalo až do r. 1989. 

 
                                                                       Jiří Hlaváček 

  

Oznámení ČČKOznámení ČČKOznámení ČČKOznámení ČČK    
 
V březnu bude místní skupina Českého červeného kříže pořádat 
zdravotnickou přednášku MUDr. Jiřího Másla na téma nemoc kostí 
Osteoporóza. Pozvánky obdržíte včas. 

Jana Šotolová 
 

8 

MĚSTYS  NOVÝ  HRÁDEK - Hospodaření obce v roce 2008 
Příjmy:            
Daň z příjmu ze závislé činnosti 1 242 817,05 Kč   
Daň z příjmu fyzických osob  118 065,10 Kč   
Daň z příjmu právnických osob -městys  0,00 Kč   
Daň z příjmu fyz.osob z kap. výnosů                   99 541,23 Kč   
Daň z příjmu právnických osob   1 692 590,25 Kč   
Daň z přidané hodnoty                                     2 268 588,27 Kč   
Poplatky za znečišťování ovzduší 9 900,00 Kč   
Odnění lesní půdy-podíl 402,00 Kč   
Správní poplatky 41 420,00 Kč   
Odvod z výtěžku provozování VHP                      16 851,00 Kč   
Poplatky ze psů 13 775,00 Kč   
Poplatek z rekreačního pobytu  42 310,00 Kč   
Poplatek za užívání veřejného prostranství  930,00 Kč   
Poplatek z ubytovací kapacity                              14 110,00 Kč   
Poplatek za provozovaný VHP 30 000,00 Kč   
Daň z nemovitosti  302 745,57 Kč   
Celkem daňové příjmy                                                                  5 894 045,47 Kč 
      
Dar na nákup cisterny pro SDH 45 950,00 Kč   
Celkem kapitálové příjmy                                                           45 950,00 Kč 
Lesní hospodářství                                              21 119,00 Kč   
Místní komunikace-příjem věcné břemeno 500,00 Kč   
Pronájem obchodu 24 000,00 Kč   
Odvádění a čištění odpadních vod  20 824,00 Kč   
Mateřská škola-nájemné,odvody z odpisů 83 406,00 Kč   
Základní škola,vrácení přísp.na provoz 5 280,00 Kč   
Tělovýchova-pronájem LV,dotace HV              113 200,00 Kč   
Kino, vstupné 113 016,00 Kč   
Kulturní činnost vč.prodeje FO 34 832,00 Kč   
Zdravotnictví, pronájem 4 500,00 Kč   
FRB - příjem úroků od obyvatel 6 978,49 Kč   
Bytové hospodářství, nájemné, služby,úroky 1 133 102,00 Kč   
Nebytové hospodářství 9 412,00 Kč   
Pohřebnictví 15 708,00 Kč   
Komunální služby, územní rozvoj,nájemné 5 649,00 Kč   
Komunální odpad, prodej popelnic, služby 185 892,00 Kč   
Třídění odpadů-EKOKOM,sběr železa 177 619,00 Kč   
Asekol - za zpětný  odběr elektroodpadu 1 700,00 Kč   
Příjmy z úroků a dividend                                      6 917,75 Kč   
Splátky půjčených  prostředků od obyv. 112 988,49 Kč   
Celkem nedaňové příjmy                                                  2 076 643,73 Kč 

Převody z rozp. účtů do SF,HÚ         2 815 462,57 Kč   
Dotace ze SR na školství, správu  324 610,00 Kč   
Dotace od KHK na volby do KHK 20 000,00 Kč   
 FM EHP/Norska - Vestavba v ZŠ III.   2 566 022,63 Kč   
KHK - dotace na hřiště, 199 000,00 Kč   
Dotace od obcí na školství 185 600,00 Kč   
Dotace na hospodaření v lesích  od KHK             4 880,00 Kč   
 Dotace za 2. místo v soutěži zelený úřad 40 000,00 Kč   
Dotace od Úřadu práce Náchod 298 968,00 Kč     
Čerpání půjčky z FRB městysem na byty 46 000,00 Kč   
Dotace pro SDH 35 700,00 Kč   
Dar KHK za 2.místo Čistá obec  35 000,00 Kč   
Celkem dotace                                                          6 571 243,20 Kč 
Konsolidace příjmů   2 861 462,57 Kč 

Úhrn příjmů                                                                        11 726 419,83 Kč 
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Výdaje:                                                                                   z  toho investice 
Lesní hospodářství                                                 51 517,54 Kč   
Obchod a cestovní ruch 1 366,00 Kč   
MK - opravy včetně zimní údržby  820 254,06 Kč 740 961,00 Kč 
Oprava lyžařského vleku a střecha Sokol 121 821,00 Kč   
ČOV k 18.b.j. 40 237,89 Kč   
Základní škola,příspěvek na provoz PO  1 029 911,00 Kč   
Základní škola, opravy a vestavba učeben 4 275 448,43 Kč 4 182 984,26 Kč 
MŠ a ŠJ,příspěvek na provoz PO,OON 879 900,00 Kč   
Kino včetně víceúčelového využití 276 158,91 Kč   
Knihovna   70 156,10 Kč   
Frymburské ozvěny 15 147,00 Kč   
Kulturní činnost ,pomníky v obci                                                   131 388,40 Kč   
Zdravotnictví     30 458,81 Kč   
Komise pro obřady a slavnosti 31 432,50 Kč   
Víceúčelové sport.hřiště u ZŠ 284 956,00 Kč 284 956,00 Kč 
Příspěvek-HOSPIC, NONA 5 000,00 Kč   
Podpora bytové výstavby - půjčky občanům 70 000,00 Kč   
Bytové hospodářství                                         639 684,34 Kč   
Nebytové hospodářství 1 480,00 Kč   
Veřejné osvětlení                                                  227 536,60 Kč 7 141,50 Kč 
Pohřebnictví 48 238,24 Kč   
Úprava pozemku  pro volnočasové aktivity 55 743,50 Kč   
Výlep plakátů,pozemky,Zástavba RD 143 783,00 Kč 128 520,00 Kč 
Odpadové hospodářství -odvoz KO                                      206 677,34 Kč   
Třídění KO, sběr nebezpečného odpadu 126 359,66 Kč   
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň                    480 328,63 Kč   
Hasiči  101 325,40 Kč   
Zastupitelstvo obce         718 989,00 Kč   
Správa vč.provozu pracoviště CZECH POINT 1 283 065,07 Kč   
Pojištění majetku obce 38 693,00 Kč   
Finanční operace, peněžní ústavy 17 412,68 Kč   
Převody vlastním fondům obce FRB,SF            2 861 462,57 Kč   
Volby do KHK 27 212,30 Kč   
Dotace DSO Orlické hory,Novoměstsko 27 002,00 Kč   
Celkem výdaje                                                15 140 146,97 Kč 5 344 562,76 Kč 
Konsolidace výdajů 2 861 462,57 Kč   
Celkem výdaje po konsolidaci 12 278 684,40 Kč 5 344 562,76 Kč 
Rozdíl příjmů a výdajů -552 264,57 Kč   

Třída 8     
Úvěr SFRB - splátky -175 369,51 Kč   
Hypotéční úvěr - splátky -185 338,11 Kč   
Změna stavu fin.prostředků na BÚ                        -90 799,79 Kč   
Čerpání krátkodobého úvěru -debet 116 445,20 Kč   
Splátky krátkodobého úvěru-debet -243 071,22 Kč   
Splátky revolving.úvěru-předfinanvocání -621 429,00 Kč   
Čerpání revolving.úvěru -předfinancování 1 751 827,00 Kč   
Financování třídy 8                                      552 264,57 Kč   
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Městys Nový Hrádek –  Rozpočet na rok 2009                
 Příjmy v tis.Kč Výdaje v tis.Kč 
Daň z příjmu ze záv.činnosti                      pol.1111 1 200,00  
Daň z příjmu fyz. osob  z podnikání                1112 110,00  
Daň z příjmu fyz. osob zvláštní sazba             1113  80,00  
Daň z příjmu právnických osob                       1121 1 600,00  
Daň z přidané hodnoty                                     1211 2 300,00  
Správní poplatky                                              1361   30,00  
Místní poplatek a výtěžek z VHP           1351,1347 58,75  
Poplatek za znečišťování ovzduší                   1332 9,90  
Poplatek ze psů                                                1341 13,90  
Poplatek z rekreačního pobytu                         1342 42,00  
Poplatek z ubyt.kap. a veř.prostranství    l343,1345 15,20  
Daň z nemovitosti                                            1511  300,00  
Daňové příjmy - mezisoučet                             5 759,75  
Vestavba  učeben  v ZŠ –III.etapa           par. 3113  0,00 694,00 
Pojištění majetku obce                                    6320    0,00 50,00 
Lesní hospodářství                                          1032 45,60                     62,60    
Obchod                                                            2141  24,00 24,00 
Silnice vč. zimní údržby a investic MK         2212  0,00 1 100,00 
Příspěvek  DSO Orlické hory a Novoměstsko 6409  0,00 38,42 
Čištění odpadních vod                                      2321 20,00 40,00 
Mateřská škola –příspěvek na provoz PO        3111 4,41   531,80 
Školní jídelna –příspěvek a investice  PO        3111 79,00  542,20 
Základní škola – příspěvek na provoz PO       3113 0,00  1 397,10 
Kino                                                                 3313 100,00 250,00 
Knihovna                                                         3314  0,00 75,00 
Kultura ostatní  + Frym.ozvěny              3319,3349  10,00  75,00 
Tělovýchovná činnost,LV,veřejné hřiště u ZŠ 3412  1,00 510,00 
Komise pro obřady a slavnosti                         3399  0,00 25,00 
Zdravotnictví                                                    3519 4,50 135,00 
Byt. hosp.vč.úroků z HÚ,nebyt.prostory 3612,3613 779,20 655,00 
Úprava náměstí-podíl městyse                        2212   0,00 400,00 
Veřejné osvětlení                                             3631  0,00  240,00 
Pohřebnictví  vč.podílu na opravě zdi             3632 14,13     127,00 
Splátka půjčky FRB občany vč.úroků,splátky SFRB 98,89                     180,69 
Kom,služby + výstavba Na Farách                   3639 3753,53 1 750,00 
Odpad.hospodářství,likvidace nebezp.odpadu3722 300,00  300,00 
Vzhled obce a veřejná zeleň                            3745  0,00 200,00 
Hasiči + nákup cisterny – podíl městys          5512  0,00  400,00 
Obecní zastupitelstvo                                      6112  0,00 759,00 
Správa Úřadu městyse + ekologický .úřad     6171 0,00  1392,76 
Příspěvky – Hospic, Stacionář               3539,4356 0,00 10,00 
Projekt Partnerství - odpočinkový kout          3421  0,00  80,00 
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Příjmy a výdaje z finančních operací, úroky  6310     5,00 100,00 
Dotace ze státního rozpočtu                            4112 333,53        
Dotace od obcí na školství                              4121 179,20  
Převod fin.prostř.2008,úvěry pol. 8113,8115,8123 830,17           
Splátky hypotečního úvěru                             8124  197,34      
Celkem 12341,91          12 341,91       

 

 

Rozpočtový výhled v tis. Kč období 2010-2013 
Návrh 

Ukazatelé 
Rok 
2010 

Rok 
2011 

Rok 
2012 

Rok 
2013 

Předpokládané příjmy 8 300 8 200 8200 8200 

Předpokládané běžné výdaje 7 704 7  648 7 572 7 608 

Výdaje na dlouhodobé závazky 396 402 428 392 

Předpokládané investiční výdaje 200 150 200 200 

Příjmy z dlouhodobých pohledávek 0 0 0 0 
 

 

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ v roce 2008 
 

Vážení spoluobčané, chataři a chalupáři, 
 
úřad městyse opět děkuje všem těm, kteří se zapojili do třídění odpadů. 

To, že se nám společně daří odpady třídit je pozitivní, ale přesto jsou ještě 
mezi námi neukáznění spoluobčané, chataři a chalupáři. Stačí se jenom 
podívat do kontejnerů, co všechno obsahují. Například v kontejneru urče-
ném na plasty jsou kovy, sklo a také PET lahve, které jak všichni víme, tří-
díme do modrých pytlů. Je třeba si uvědomit jednu základní skutečnost. 
Tříděním odpadu pomáháte mimo jiné obci snižovat náklady (které nejsou 
malé) na jejich odvoz a likvidaci. Peníze za vytříděný odpad vrácené obci 
společností EKO-KOM tyto náklady snižují. Proto můžete bezplatně odklá-
dat do kontejnerů směsný plast, sklo, železo a v neposlední řadě i odevzdat 
nebezpečný odpad. Za odvoz plastů z kontejnerů i za odvoz skla musí 
městys zaplatit. V současné době se vyskytují sice problémy s odbytem 
vytříděných složek odpadu. Ve sdělovacích prostředcích se tu a tam obje-
vují zprávy o tom, že sběrny neodebírají papír, že za něj občané ještě musí 
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zaplatit a tak podobně. My naopak každému říkáme, nepolevujte v třídění, 
stále sbírejte papír, PET lahve, nápojový karton a třiďte co nejvíce. I když 
bude obec doplácet na dopravu a recyklaci některých složek odpadu, přes-
to od Vás vytříděný odpad odebereme zdarma.vytříděný odpad odebereme zdarma.vytříděný odpad odebereme zdarma.vytříděný odpad odebereme zdarma. Doufáme, že se jedná o pře-
chodný stav a situace s odbytem surovin v odpadovém hospodářství se 
opět zlepší. Nebudeme dělat krok zpět a odhazovat recyklovatelné složky 
do popelnic nebo je spalovat.  

Pokud si nevíte rady kam s neurčitým druhem odpadu, velice ochotně 
Vám poradí pracovnice Úřadu městyse na Novém Hrádku.  
 
Pro zajímavost uvádíme množství vytříděného odpadu vPro zajímavost uvádíme množství vytříděného odpadu vPro zajímavost uvádíme množství vytříděného odpadu vPro zajímavost uvádíme množství vytříděného odpadu v    roce 2008:roce 2008:roce 2008:roce 2008: 
        
Směsný plast z kontejnerů: 5 615 kg 
PET lahve: 5 385 kg, což je 2 404 pytlů 
Nápojový karton: 1 070 kg, což je 747 pytlů 
Papír: 32 300 kg 
Sklo bílé: 3 460 kg 
Sklo barevné: 9 000 kg 
Kov: 14 010 kg  
    
Všem děkujeme. 

                                                                                         Městys Nový Hrádek 
 

 

 

 

Vicehejtman Derner upozorňuje na lichváře 
 
V poslední době se rozmohla nabídka firem, které nabízejí finanční pomoc lidem 
v nouzi. Tato pomoc se ale ukazuje jako lichvářská, protože tyto firmy mají nastavené 
smluvní podmínky tak, že člověk v krátké době přijde i o to, co by mu po řádné soudní 
exekuci zůstalo. Zásadní problém je v tom, že smlouvy o půjčce kromě úroků obsahují 
vysoké poplatky a sankce a jsou doplněny o tzv. rozhodčí doložku, která zneužívá toho, 
že se do těchto problémů dostávají lidé, kteří se nejsou schopni orientovat v základní 
ekonomické a právní problematice. V souvislosti s tím jsem dopisem vyzval poslance a 
senátory KDU-ČSL, aby podnikli kroky k úpravě současného nevyhovujícího zákona. 
Společnost by totiž měla lidi v těžké životní situaci přiměřeně chránit!   

 
Ing. Vladimír Derner, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 

http://www.derner.cz/ 
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Co tedy dělat v nouzi? 

1. Nevyhledávat pomoc u firem, které nabízejí finanční pomoc a nic s nimi nepode-
pisovat!  

2. Pozor na slevy, předváděcí akce, nabídky zboží zdarma, drobné písmo na 
smlouvách a letácích 

3. Obrátit se v tísni pro radu na proškolené zaměstnance sociálních odborů na úřa-
dech  

Sociálním pracovníkům v kraji bylo nabídnuto Krajským úřadem školení „Dluhy tren-
dem současnosti,“ podpořené Evropským sociálním fondem. Pokud na některých úřa-
dech není nikdo proškolen, vyzývám tímto příslušné úředníky k doplnění vzdělání!)  
4. Vyhledat pomoc v nouzi v poradnách, kde poskytují dluhové poradenství 

• Poradna pro lidi v tísni, Hradec Králové, Velké náměstí 34, tel: 495 591 382, 
777 737 612, e-mail: plt@hk.caritas.cz, Konzultační hodiny: PO+ČT pro ob-
jednané, ÚT 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00; ST 8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00) 

• Občanské poradenské středisko, o.p.s. – občanské poradny 
(www.obcanskeporadny.cz) 
→ Hradec Králové, Veverkova 1343, tel: 498 500 357, e-mail: ophk@ops.cz  
→ Náchod, Hálkova 432, tel: 491 421 723, e-mail: opnachod@ops.cz  
→ Jičín, Tyršova 246, tel: 493 523 495, e-mail: opjicin@ops.cz  
→ Trutnov, Horská 5/1 (budova bývalého OÚ), tel: 499 859 301, e-mail: 

optrutnov@ops.cz  

• AGAPÉ, o.s. – občanská poradna, Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492, tel: 
494 535 112, e-mail: oprk@wo.cz  

• Sdružení SPES – www.pomocsdluhy.cz, e-mail: spes@pomocsdluhy.cz 

• Farní charita Dvůr Králové nad Labem – občanské poradny 
→ Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, tel: 499 620 431, e-mail: obcan-

ska.poradnadk@centrum.cz  
→ Jaroměř, nám. Československé armády 16, tel: 739 801 852, e-mail: ob-

canska.poradnadk@centrum.cz 
→ Hořice, Husova 321, tel: 739 801 852, e-mail: obcan-

ska.poradnadk@centrum.cz 

• Rada seniorů České republiky, o.p.s., Hradec Králové Gočárova třída 1620/30-
Pražské Předměstí, tel: 495 521 048, e-mail: poradna.hradec.kr@rscr.cz 

• PRO BONO PUBLICO, o.p., Dvůr Králové nad Labem, T.G. Masaryka 40, 
tel: 499 620 438, e-mail: probonopublico@mkinet.cz  

• Sdružení obrany spotřebitelů – tel: 900 080 808 (8Kč/min), PO-PÁ 8:00-17:00 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009 
PODĚKOVÁNÍ 

 
Při letošní Tříkrálové sbírce se za oblast, jenž v rámci této 
sbírky spadá pod Farní charitu Náchod, díky ochotným 
dobrovolníkům a dětem, kteří vyšli jako tři králové 
s koledou do ulic a díky všem štědrým dárcům podařilo 
vybrat celkovou částku: 629.773,50 K č. 
 

Jedná se o oblast, do které náleží : Bezděkov, Borová, Božanov, Broumov, Česká 
Čermná, Česká Skalice + 15 okolních obcí, He řmánkovice, Ho řičky, Hronov, Chlis-
tov, Jizbice, K řinice, K řižanov, Lib ňatov, Lipí, Machov, Martínkovice, Me čov, Mezi-
lečí, Meziměstí, Náchod, Nový Dv ůr, Nový Hrádek, Police nad Metují, Sn ěžné, Su-
chý Důl, Světlá, Teplice nad Metují, Velká Jesenice, Velké Po říčí , Velký T řebešov,  
Vernéřovice, Žernov  a blízké okolí těchto měst a obcí. V těchto zmíněných obcích a 
městech bylo utvořeno 129 tříkrálových skupinek a na celkové přípravě a realizaci 
Tříkrálové sbírky se podílelo více než 500 osob.  
 

 
 

FARNÍ CHARITA NÁCHOD DĚKUJE VŠEM,    
KDO SE NA TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE 2009 PODÍLELI: 

 
DOBROVOLNÍ ÚČASTNÍCI A PODPORA - celkem téměř 400 „králů“, 130 dospě-

lých vedoucích skupinek; množství dobrovolných asistentů v jednotlivých oblastech, 
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kteří vyhledali vedoucí skupinek a dětské koledníky, připravili pohoštění a bez jejichž 
obětavé práce by nebylo možné tuto velkou akci zrealizovat. 

DÁRCI, kterým děkujeme za jejich štědrost a solidaritu. Často také ocenili snahu ko-
ledníků svojí vlídností, nějakou sladkostí nebo pozváním na čaj. 
Spolupracující městské a obecní úřady: Bezděkov, Broumov, Česká Čermná, Česká 
Skalice, Ho řičky, Hronov, Machov, Mezim ěstí, Náchod, Nový Hrádek, Police nad 
Metují, Suchý D ůl, Teplice nad Metují, Velké Po říčí, Vernéřovice  
 
65 % vybraných prostředků bude v letošním roce dle předpokla-
dů a stanovených záměrů použito pro aktuální potřeby v oblasti 
konání sbírky s prioritou podpory sociálních projektů Farní 
charity Náchod, 35 % bude věnováno pro podporu a pomoc - 
stěžejní charitní díla, včetně národní a zahraniční humanitární 
pomoci. 
Farní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod, charita.nachod@mybox.cz 

 
 

Přehled použití části výtěžku z Tříkrálové sbírky od roku 2006  
 

V období roku 2006 až 2008 jsme obdrželi část výtěžku z Tříkrálové sbírky 
v obcích Nový Hrádek, Borová, Sněžné v celkové výši 26 797,- Kč. Tyto finanční pro-
středky byly použity na aktivity pro děti a mládež – sociální prevence a na pomoc a 
podporu aktivit pro staré, osamocené a nemocné občany.  V rámci aktivit pro děti a 
mládež byly zakoupeny učební pomůcky a pomůcky pro rozvoj volnočasových aktivit 
v místní mateřské škole, základní škole a školní dužině. Pro staré občany bylo zakou-
peno uhlí a dřevo k zajištění vytápění jejich obydlí. 

Městys Nový Hrádek 
 

Oblast ( řazeno podle abecedy ) Výtěžek Počet skupinek Průměr na skupinku v Kč 
Bezděkov 12 067,50 Kč  4 3 016,88    
Broumov a okolí 60 530,00 Kč  11 5 502,73    
Česká Čermná 9 721,00 Kč  3 3 240,33    
Česká Skalice, Velký Třebešov 38 214,50 Kč  7 5 459,21    
Hořičky a okolí 27 871,00 Kč  5 5 574,20    
Hronov a okolí 106 109,00 Kč  16 6 631,81    
Machov 23 665,00 Kč  4 5 916,25    
Meziměstí a okolí 23 598,00 Kč  7 3 371,14    
Náchod a okolí 145 234,00 Kč  32 4 538,56    
Nový Hrádek a okolí 29 222,00 Kč  8 3 652,75    
Police nad Metují a okolí 73 864,50 Kč  10 7 386,45    
Suchý Důl 10 152,50 Kč  2 5 076,25    
Teplice nad Metují a okolí 36 223,50 Kč  12 3 018,63    
Velké Poříčí 27 358,00 Kč  5 5 471,60    
Vernéřovice 5 943,00 Kč  3 1 981,00    

Celkem za oblast  
FCH Náchod  

 
629 773,50 Kč  

 
129 

4 881,97    
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Valná hromada T. J. Sokol Nový Hrádek 2.3.2009 -  
zpráva starosty (redakčně kráceno) 
 
 Sokolovnu a její zařízení se snažíme udržet v provozuschopném stavu pro sportovní 
činnost i pro pořádání kulturních akcí, ne vždy se to bohužel daří k úplné spokojenosti. 
Protože jsme si vědomi neudržitelnosti stávajícího stavu, nechali jsme zpracovat projekt 
na kompletní rekonstrukci firmě Jaroslav Vondřejc, projektové ateliéry. Projekt byl 
dokončen během prázdnin a panu Vondřejcovi za jeho precizní zpracování patří velký 
dík. Prohlubující se neutěšený stav sokolovny měl v minulém roce za důsledek požár 
komínového vývodu z bytu správce sokolovny. Příčinou byl dle zprávy firmy 
Kominictví Habr zejména havarijní stav azbestové izolace. Nyní je tento komínový 
vývod zazděný a nefunkční, byt je v současnosti vytápěn elektřinou. Jako správce 
sokolovny jsme v létě přijali pana Jakuba Součka, jemuž byl předán do používání 
služební byt. Pan Souček převzal část povinností po panu Raulem, ovšem prozatím není 
schopen je vykonávat v plné šíři. 
  
 Jen telegraficky zmíním hlavní akce, které jsme uspořádali, z těch hlavních to byl 
sokolský ples (5.1.), dětský maškarní bál (23.2.), pochod Hrádouská vařečka 
(17.5.), župní přebor v přespolním běhu (27.9.), posvícenská (4.10.) a štěpánská 
taneční zábava (26.12.). Dále zimní přejezd Orlických hor na běžkách (23.2.), v létě 
sokolský slet pod Ještědem a výlet do Krkonoš (30.8.). 
  
 Díky dotaci městyse Nový Hrádek ve výši přes 113.000 Kč provedla firma Herman 
nejnutnější opravy střechy. Náklady byly 70.210 Kč, za zbytek bylo nutné koupit nové 
lano na lyžařský vlek. 
 V rámci jednoty vykonávají činnost oddíly lyžování (Jeronym Holý st.), volejbalu 
(Jeronym Holý ml.), florbalu  (Vlasta Krejčí a Tomáš Ježek), fotbalu (Radomír Lanta), 
aerobiku (Markéta Vaňková), všeobecné tělovýchovy (Lidmila Martinková) a 
posilovny (Bobeš Petr). 
 

Nyní tedy k chystané rekonstrukci. Investice je rozdělena z důvodu velké náročnosti 
na několik částí, jejichž realizace bude rozprostřena do delšího období. 
  První etapa, předpokládaná realizace r. 2009, se bude týkat rekonstrukce WC a 
únikového východu v zadním traktu budovy čističky odpadních vod. 

V druhé etapě, také předpokládaná realizace r. 2009, půjde zejména o zateplení a 
výměnu oken a dveří a vybudování nového topení na bázi tepelného čerpadla. 

V dalších etapách nás pak čeká oprava hlavního schodiště a okolí včetně bezbarié-
rového přístupu, přebudování prostor kolem jeviště a rekonstrukce bytu správce soko-
lovny. Termín realizace prozatím není určen. Projekt byl sestaven tak, aby rozpočet 
nepřesáhl 15 mil. Kč. K 31.10.2008 byla podána žádost o dotaci ve výši 3 mil. na Mi-
nisterstvo mládeže a tělovýchovy. Tato dotace by měla pokrýt téměř celé náklady na 
první etapu. Ke spolufinancování této etapy se přihlásilo také zastupitelstvo městyse 
příslibem spoluúčasti částkou 200 tisíc Kč. Zda jsme s touto žádostí uspěli, se dozvíme 
v průběhu letošního roku. 
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Zásadní pomoc nejen s financováním rekonstrukce nám poskytuje paní poslankyně 
Mgr. Zdeňka Horníková, která v 70. letech učila v místní základní škole a má proto 
k Novému Hrádku osobní vztah. Dle prozatím předběžných informací se jí podařilo 
zajistit 3 mil. Kč z prostředků poslanecké sněmovny ČR. Jen pro upřesnění - jde o jiné 
finance, než výše zmíněná žádost o dotaci na MŠMT, která je shodou okolností také na 
3 mil. Kč. Oficiální stanovisko prozatím nemáme, vše je ale na dobré cestě. 

Vybudování ekologického vytápění a nutné zateplení budovy předpokládáme z asi 
80% pokrýt z dotace z Ministerstva životního prostředí. Náklady by měly být 6-8 mil. 
Kč, přesnou částku budeme znát až po dokončení auditu, který je v současné době zpra-
cováván. Termín podání žádosti se stále posouvá, nyní to vypadá na červen. Tuto žá-
dost nebudeme schopni zpracovat vlastními silami jako v případě předchozím, bude 
nezbytně nutné najmout specializovanou firmu. Spoluúčast v předpokládané výši kolem 
20%, bez které by nebylo možné dotaci dostat, pokryjeme právě z prostředků poslanec-
ké sněmovny. 

 
Věřím, že společnými silami členů T. J. Sokol za podpory úřadu městyse a novo-

hrádovské veřejnosti se nám podaří dovést nejbližší etapy rekonstrukce sokolovny ke 
zdárnému konci. 

 
 Za Tělocvičnou jednotu Nový Hrádek starosta Jeronym Holý ml. 

 
Zpráva předsedy Lyžařského oddílu  
pro Valnou hromadu T. J. Sokol Nový Hrádek 2.3.2009 

 
- Po dvou špatných sezónách, kdy nebyl sníh, nám ubylo v oddíle dětí. Sezóna 

2005/2006 – 28 dětí, 2006/7 – 36, 2007/8 – 27, 2008/9 – 18 včetně dvou 
dorostenců. 

- V roce 2006 jsme měli 5 aktivních trenérů, v současné době máme jen 2, 
vypomáhají 2 bez kvalifikace s nejmenšími a jeden 70-letý 

- V registraci pro rok 2009 jsme vykázali 36 členů (v roce 2007 60 členů) 
- Sezónu jsme tradičně zahájili soustředěním v Peci pod Sněžkou – 14 cvičenců, 4 

trenéři a kuchař. Letos jsme dokonce dostali z ústředí grant ve výši 6.760 Kč 
(žádali jsme o 15.000 Kč) 

- Kvůli nedostatku financí (2 sezóny za sebou z vleku žádné výnosy) jsme 
přestali obsazovat svazové závody. Členství ve Svazu lyžařů udržujeme jen pro 
trenéry a předsedu, aby nezanikly kvalifikace. Zúčastňujeme se pouze přeborů 
České obce sokolské a lehce dostupných závodů Orlického poháru. 

- Cena Frymburka se nedá uspořádat pro stálý nedostatek sněhu, neboť 
kloubové tyče malá vrstva sněhu neudrží. Letos se podařilo uspořádat župní 
přebor, který se jel ve starých dřevěných tyčích. V přípravném období se 
zúčastňujeme hlavně závodů v atletice pořádané župou a Vesnickou 
tělovýchovou prostřednictvím ČSTV Náchod. 
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- V současné sezóně 2008/2009 alespoň jezdíme doma převážně volné jízdy. V 
tyčích to šlo až poslední týden v únoru. Vloni a předloni jsme museli za sněhem 
dojíždět na náklady cvičenců, citelně chybí umělé zasněžování na Panské stráni. 

 
 
Provozování lyžařského vleku 
 
− Letos se lyžuje pro veřejnost od 13.2. a dva víkendy v lednu (vydřená stráň, 

málo lidí). Tržba do 1.3.2009 je 74.000 Kč. Režie se každoročně pohybuje i když 
se nejezdí kolem 27.000 Kč + spotřeba elektřiny a nafty (letos asi 16.000 + 
5.000 Kč). V režii není započítána výměna lan, kterou hradil městys v hodnotě 
43.000 Kč. Z těchto čísel vyplývá, že i když veškerá práce kolem vleku je 
vykonávána zdarma, tak přesto je v letošní průměrné zimě provoz vleku 
vlastně ztrátový. Je však třeba podotknout, největší nákladová položka výměna 
lana, není nutná každý rok. 

− Podařilo se zajistit jeden únorový týden pro povinný výcvik místní školy. Dva 
týdny v lednu dojížděli žáci do Olešnice. 

− Na veřejné schůzi zastupitelů městyse 26.2.2009 byla zahájena diskuze o 
možnosti zasněžování stráně a vleku. 

− Pozorujeme značný úbytek lyžující veřejnosti, hlavně Hrádováků, v našem 
areálu. Jezdí převážně do Olešnice, která umělé zasněžování má. 

− Provoz vleku je zajišťován členy Lyžařského oddílu a dobrovolníků (převážně 
sokolů) bezplatně. 

Zpracoval Jeronym Holý 

 
 
 
 

Procházky Novým Hrádkem 
...Čtení na pokračování 

 

Předjaří 
Vzduch už voní jarem. Příroda se chystá na další zázrak znovuzroze-

ní. Všechny rostlinky od těch nejmenších až po ty největší se nalévají 
novou mízou a rašící pupeny slibují příští listy a květy. Ptáci staví hníz-
da, brzy vyvedou mladé. Chundelatá zaječice má v noře mezi kořeny 
smrku malinké „březňáčky“. V mlází zasvítilo srnčí „zrcátko“, to si srn-
ka chystá pelíšek pro kolouška. 

Choďme tiše, ať nerušíme. Brzy nastane to nejkrásnější období roku. 
Stromy nám předvedou tolik odstínů zeleně, že je nezná ani ta nejbo-
hatší paleta malíře. Od té skoro žluté, co mají jívy a kvetoucí břízy, až 
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po tu nejtmavší, kterou mají některé jehličnany. Všichni a všechno se 
předvádí v té nejkrásnější podobě.  

Do přírody se chodí pěšky, abychom si mohli všechno prohlédnout a 
dívat se a dívat, až nám přechází zrak. Nechme doma auta, motocykly i 
kola. Jezdíme na nich na houby, ale nyní má všechna práva příroda a 
jaro je doba hájení. Chůze je nej-
přirozenější a také nejzdravější 
pohyb. Naši prarodiče jinak do 
lesa nechodili a les se jim za to 
bohatě odvděčoval krásou, kli-
dem a mírem, ale také borůvka-
mi, brusinkami a houbami. 

Dlouhá léta jsem v lese po-
strádala oblé stavby lesních mra-
venců. Staví si je na jižních les-
ních svazích, kde je dostatek 
slunce a poblíž je potůček nebo 
tůňka. Někdy bývaly kolem i keře 
jalovce. Dnes se k nám opět vrací, příroda se uzdravuje, jen kdyby ji 
tolik neničila těžká těžební technika.  

Můj děda byl lesní dělník, chodil do práce jen se sekerou a pilou. Při 
kácení musel pokleknout do sněhu, mokré půdy, málokdy na suchou 
zem. Za ta léta těžké práce v lese si „vysloužil“ revmatismus v kolenou. 
Začátkem 20. století se nechodilo často k lékaři. Jednak byl daleko, 
muselo se za ním desítky km pěšky a léčba byla drahá. 

Tak si děda pomáhal, jak uměl a co mu kdo poradil. Pořídil si asi 3 
dl lahvičku se „špuntem“, maminka mu do ní dala buď trošku cukru, 
nebo pár kapek sirupu z cukrovky. Vzal si ji do lesa a otevřenou ji polo-
žil do mraveniště. Za chvilku ji měl plnou mravenců, zazátkoval a doma 
ji naplnil „špiritusem“ a přidal pár snítek arniky. Mravenci se v roztoku 
vyluhovali, vypustili kyselinu mravenčí a děda měl mazání. Večer po 
práci si nohy ve škopíčku napařil a pak si hlavně na kolena vetřel ma-
zání. Mělo to takovou sílu, že mu až slzy vhrkly do očí, ale za pár dnů 
otok ustoupil a děda si liboval, že už to nebolí. 

Jak vidím někde stavby lesních mravenců, vzpomínám na dědečka, 
jak jim blahořečil a jak je chránil. V přírodě máme svého největšího 
přítele, přináší nám na dlani své poklady a my to neumíme ocenit. Tam, 
kde bychom měli v pokoře přijímat, se chováme jako „kazisvěti“ a bu-
dižkničemové“. A přijde jaro a příroda nám opět podává, co nejlepšího 
má. 

 
Jana Šotolová 
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NENÍ TO SAMOZŘEJMOST 
 
Zdravím všechny příznivce filmu a našeho kina. 
Rád bych vám poděkoval za přízeň, kterou jste nám 
věnovali v uplynulém roce. Do našeho kina loni zaví-
talo 2500 návštěvníků. Takže vám všem patří můj 
dík.  
 

Chci vás poprosit, abyste na naše kino nezanevřeli 
ani letos, protože jen budete-li chodit do kina, budu 
moci shánět více filmů. Na konci roku jsem musel dost 

bojovat, abychom mohli hrát v dosavadním rozsahu. Je to tedy na vás, milí 
diváci! Letošek zatím je dost slabý, ale já věřím, že s přívalem nových a kvalit-
ních filmů si určitě vyberete a přijdete podpořit dobrou věc. 

Ze začátku roku vás nejvíce oslovil film Sněženky a machři po 25 letech. 
Doufám, že i v březnu vás zaujmou nové tituly. Poprvé v našem kině se objevil 
film v technologii 3D – Cesta na Měsíc. Dále Lovecká sezóna a další. Největ-
šími březnovými trháky jsou filmy Podivuhodný případ Benjamina Buttona, 
který dostal13 nominací na Oskara, z nichž 3 proměnil ve zlaté sošky. Dále pak 
zbrusu nová laskavá komedie Marie Poledňákové Líbáš jako Bůh. Chci vám 
říci, že jsem měl možnost film vidět již v prosinci, kdy pro vedoucí kin uspořá-
dala společnost Falcon mimořádné představení. Proto bych vám jej rád doporu-
čil. Je to komedie o lásce, při které zapomenete na starosti. Prostě dle mého 
názoru je film vynikající – přijďte a uvidíte!  

Na duben jsem pro vás připravil obnovený I. ročník dětského filmového fes-
tivalu. Uvidíte v něm Peklo s princeznou, Příběh o Zoufálkovi, Bolt – pes 
pro každou příležitost a Pohádky na dobrou noc. Tedy nové filmové pecky. 

Součástí tohoto je i slosování vstupenek o ceny, které vám věnují distributo-
ři filmu i místní podniky. Losování bude probíhat před každým představením. 
Takže doufám, že toto si nenecháte ujít! Minulé soutěže se k mé lítosti zúčast-
nilo jen malé množství diváků, tak to letos zkuste napravit a získejte tak někte-
rou z pěkných cen. Vždyť získat cenu, a to filmovou, se žádnou zakoupenou 
věcí nahradit nedá. Tak se na vás moc těším.  

A na co se ještě můžete těšit? Monstra vs. vetřelci, Strážci – Watchmen, 
Noc v muzeu II., Harry Potter a další. To, že 
naše kino stále hraje, je díky vám. A tak přijďte, 
když budete chtít. A věřte, není to samozřejmost. 

 
Krásné jaro a moře filmových zážitků přeje 
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Bylo mu jednadvacet 
 

„Dne 1. května 1929 jsem začal sám provozovati dopravu autobusem 
Nový Hrádek – Náchod“ - píše mj. Ladislav Marek (1908 – 1971) ve 
zprávě ze 30.10.1946 pro úřadovnu Dopravní skupiny živnostenské do-
pravy motorovými vozidly v Jaroměři.  

Tato úřadovna v té době shromažďovala historická data o počátcích a 
vývoji autobusové dopravy v naší oblasti. Obrátila se proto i na Ladislava 
Marka, který byl jedním z nejstarších provozovatelů autobusové dopravy, o 
podání zprávy. Díky tomu, že se tato zpráva zachovala, se dovídáme, že 
linkový autobus Nový Hrádek – Náchod jezdí nepřetržitě již 80 let. Všim-
neme-li si roku narození Ladislava Marka, překvapí nás, že mu při založení 
linky bylo teprve  

d v a c e t   j e d n a   l e t. 
 

Ladislav Marek v jednom ze svých prvních autobusů (30. léta min. století) v Náchodě na náměstí. 
 

  Anna Marková 
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Společenská kronika 
Leden – březen 2009 

 

Naši nejstarší občané oslavili narozeniny: 

 
Šritrová Milada 75 let 
Bek Bohumil 74 let 
Divoká Věra 76 let 
Novotný Josef 75 let 
Fišerová Miloslava 71 let 
Jirmanová Božena 71 let 
Rázl Jaroslav 76 let 
Přibyl Josef 74 let 
Klamtová Vlasta 71 let 

 

Linhartová Anna 84 let 
Hažer Jan 84 let 
Hánlová Marie 76 let 
Přibylová Božena 84 let 
Lichý Josef 78 let 
Kotyška Josef 71 let 
Balcarová Marie 79 let 
Kopecká Božena  77 let 
Řeháková Anna 74 let 

 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, dostatek životního elánu a optimismu 

a ještě hodně spokojených a šťastných let v našem městysi. 
 
 

 

 

Noví občánci:  
 
Sandra Machová 
Ondřej Světlík 
 
Šťastným rodičům blahopřejeme. 
 

Zemřeli:  
 
Josef Červinka 
Vlasta Nováčková 
Václav Varga 
Miloslava Ptáčková 
Marie Hlaváčková 
 

Vzpomínáme... 
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Maketa hradu Frymburk od Jarmily Haldové 

 

Frymburské ozvěny 
 

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

pod evidenčním číslem MK ČR E 10519 
 

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

• stálí dopisovatelé: Anna Marková, Zdeněk Drašnar, Jana Šotolová, Milan Chára, 
Ing. Pavel Sobotka, Petra Přibylová, Jiří Hlaváček, Lidmila Martinková 

• příspěvky prosíme zasílejte nejlépe mailem: jirka.hla@tiscali.cz 

• Nevyžádané příspěvky se nevracejí 

• Tisk: Daniel Wolf, Vrchoviny, náklad: 150 výtisků. Číslo vyšlo 20.3.2009 
• Příští číslo vyjde pravděpodobně v červnu 2009, uzávěrka bude 10.6.2009 
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KINO NOVÝ HRÁDEK                      DUBEN 2009 
DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL SE SLOSOVÁNÍM O CENY 

STŘEDA  1.   Peklo s princeznou 
v 17,30 hod.    Zbrusu nová česká pohádka. Bylo jedno království, nebo dvě... Bylo 

jedno peklo, nebo byla dvě… J. Mádl, T. Voříšková, P. Nárožný, Z. 
Adamovská, V. Postránecký a další v pohádkové komedii.  

Vstupné: 60,- Kč                                    Mládeži  přístupno, dospělým též! 

STŘEDA 8.  P O H Á D K Y  N A  D O B R O U  N O C     
v 17,30 hod.  Večer před spaním nevinný příběh, druhý den úžasné dobrodružství.  
 Dobrodružná komedie. Příběh hotelového údržbáře, jehož život se 
navždy změní, když začnou ožívat pohádky, které vypráví dětem před spaním. 
Vstupné: 50,- Kč                                     Mládeži  přístupno, dospělým též! 

ÚTERÝ 14.    BOLT PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD  
v 17,30 hod.   Animovaný rodinný film je plný dobrodružství a nástrah  přinejmen- 

 ším tehdy, běží-li filmové kamery. Film od tvůrce filmů Auta, Příběh 
  hraček apod. 

Vstupné: 50,- Kč                                     Mládeži  přístupno, dospělým též! 

STŘEDA 22.    P Ř Í B Ě H   O   Z O U F Á L K O V I 
v 17,30 hod.   Roztomilý malý myšák v akci nás přesvědčí, že i takový maličký tvor 
  může vykonat obrovské hrdinské kousky. 
Vstupné: 50,- Kč                                  Mládeži  přístupno, dospělákům taky!  
Před každým filmem festivalu proběhne slosování o filmové ceny !!! 
**************************************************

P O Z O R   O P A K U J E M E!!! 
ČTVRTEK 9.  L Í B Á Š  J A K O  B Ů H   
v 18,30 hod. Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Jiří Bartoška a Eva Holubová
 v nové české laskavé komedii Marie Poledňákové. Opakujeme ještě jed-
nou pro ty, kteří nemohli, nebo pro ty, kteří si film rádi zopakují. Rozhodně stojí za to! 
Vstupné: 65,- Kč                                          Mládeži  přístupný 

Pokladna kina otevřena 1 hodinu před začátkem představení. Tel.: 606 918 827. 
Program naleznete také na www.novy-hradek.cz/kino.php.  

 

V ceně vstupného na jednotlivá představení je připočítán příplatek 1,- Kč dle zákona ČNR č. 241/92 Sb.    

Připravujeme:   Monstra versus vetřelci, Strážci–WATCHMEN, Har-
ry Potter 6, Noc v muzeu 2 a další.  
Do kina Vás zve i Náchodský SWING. Změna programu vyhrazena! 


