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Zpráva o činnosti městyse za rok 2015 
 
Vodní hospodářství 

Provozovatel vodovodního a kanalizačního řadu VAK Náchod se v průběhu roku 
zaměřil na drobné opravy a údržby stávajících zařízení. Jednalo o opravy propadlých 
šachtových a vodovodních uzávěrů zejména v ulici Pod Šibeníkem, kde byl stav nej-
horší. V ulici Pod Vodojemem byly před asfaltováním upraveny vodovodní uzávěry a 
silniční vpusti, byla zde i zřízena nová vodovodní přípojka. Ze strany městyse byla 
prováděna běžná údržba čistírny odpadních vod a opravy silničních vpustí v našem 
majetku.  

Ve spolupráci s VAK Náchod bylo řešeno odstranění několika menších poruch a 
začalo jednání o vytvoření harmonogramu postupné intenzifikace čistících zařízení ve 
vlastnictví městyse, kterým dojde ke zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod.  

 
Odpadové hospodářství 

Třídění odpadů v Novém Hrádku je dlouhodobě na vysoké úrovni. Napomáhá tomu 
i to, že se nevybírá poplatek za obyvatele, ale za skutečně svezený odpad. Stále platí, že 
prostředky efektivně vynaložené na zajištění separovaného sběru komunálního odpadu 
roztříděného na jednotlivé komodity (železo, sklo čiré a barevné, plasty, PET lahve, 
nápojové kartony, papír, textil, drobný elektroodpad a baterie) se prostřednictvím firmy 
EKO-KOM vrací zpět do našeho rozpočtu.. Velkou zásluhu na tom má již tradiční 
soutěž ve sběru a třídění odpadů, kterou městys pořádá ve spolupráci se základní ško-
lou. Svoz nebezpečného odpadu je pro občany zajišťován dvakrát ročně zdarma. Náš 
městys v oblasti odpadového hospodářství dlouhodobě využívá služeb firmy Marius 
Pedersen. 

V souvislosti s legislativními změnami – novelou zákona o odpadech byla vydána 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Nový Hrádek. V období od 1. 4. do 30. 11. byl v Klainově 
ulici, v prostoru „Písník“ umístěn velkoobjemový kontejner pro ukládání biologicky 
rozložitelných odpadů, likvidace těchto odpadů je pro občany zdarma. I nadále je 
upřednostňováno domácí kompostování a mulčování. V roce 2015 byl v prostoru za 
úřadem městyse nově umístěn kontejner na drobný elektroodpad. 

Výskyt černých skládek nebyl v okolí Nového Hrádku zaznamenán.  
 

Místní komunikace 
V průběhu roku pokračovala rozsáhlá rekonstrukce silnice z Nového Hrádku na Bo-

rovou. Tato akce Královéhradeckého kraje byla spolufinancována Evropskou unií a 
zajišťovala ji SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., zhotovitelem byla firma STRABAG 
a.s. Celková doba dopravního omezení trvala od 1. 7. do 31. 10. 2015 a akce byla roz-
dělena na dvě etapy Borová – U Jedle a U Jedle - Nový Hrádek. Přičemž při druhé 
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etapě byla doprava školních dětí a ostatních cestujících zajištěna malými autobusy přes 
Dlouhé. 

Od 1. 7. do 31. 8. 2015 byla provedena rekonstrukce silnice Rokolský most (od Ve-
losu) – Doly, zajišťovala ji SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., zhotovitelem byla firma 
STRABAG a.s.  

Dále byly nákladem městyse opraveny místní komunikace v Dolech, na Šibeníku, 
cesta z Nového Hrádku na Krahulčí. V části ulice Klainova a Pod Vodojemem byl 
položen živičný povrch. Mimo těchto oprav bylo pokračováno v průběžné údržbě dal-
ších, převážně štěrkových místních komunikací. Byla také opravena lávka přes Olešen-
ku v Dolech. 

Dopravním značením Náchod byla v souladu s platným pasportem osazena zbývají-
cí část nových dopravních značek. V instalaci dalších dopravních značek v ulicích So-
kolská, Pod Šibeníkem a Kopeckého bude pokračováno v průběhu roku 2016. 

Byl dokončen bezúplatný převod pozemků pod chodníky z majetku Královéhradec-
kého kraje do vlastnictví městyse. 

Firmě PROJECTICON s.r.o., Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek bylo 
zadáno „Zpracování projektové dokumentace cyklostezky Dlouhé – Lewin Klodzki“. 
Realizace tohoto projektu by se měla uskutečnit v rámci přeshraniční spolupráce ve 
spolupráci s partnerskou obcí Lewin Klodzki. 

Na autobusové zastávce Nový Hrádek – škola byla umístěna nová autobusová če-
kárna, jejím dodavatelem byla firma TSE CB spol. s.r.o. České Budějovice. 

Zimní údržbu komunikací v sezoně 2014/2015 a 2015/2016 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 byla zajišťována pracovníky městyse.  

Zajištění přístupu k nemovitostem v místní části Končiny. V této souvislosti byla 
v prosinci 2015 prostřednictvím advokátky JUDr. Lenky Vikové podána žaloba 
k Okresnímu soudu Náchod. Bohužel tento problém, který se vleče několik let, není 
stále vyřešen. 

 
Pozemky, katastr obce, územní plán 

Bylo realizováno několik drobných nákupů, prodejů a směn pozemků. V lokalitě Na 
Farách se v průběhu roku podařilo prodat dvě stavební parcely (do konce roku 2015 
bylo prodáno 10 z 20 nabízených parcel). ZM Nový Hrádek, v souvislosti s prodejem 
stavebních parcel Na Farách, schválilo uzavření Nevýhradní dohody o zprostředkování 
a poskytování služeb s firmou M + M reality holding a.s., Praha. Dohoda byla uzavřena 
na dobu určitou do 31. 12. 2016. I když v průběhu roku 2015 se v rámci této dohody 
neprodala žádná parcela, tak bylo dosaženo větší informovanosti o nabízených parce-
lách. 

V průběhu roku pokračovala příprava na realizaci pořízení nového Územního plánu 
Nový Hrádek. Firmou SURPMO, a.s., Hradec Králové jsou zpracovávány příslušné 
podklady. Byl projednán a schválen Návrh zadání Územního plánu. ZM bylo schváleno 
podání žádosti na MMR o poskytnutí dotace z programu 117D05 „Podpora územně 
plánovacích činností obcí“, podprogram 117D0510 „Podpora územně plánovacích 
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dokumentací obcí“ – titul Územní plán (ÚP) pro rok 2016. Další úkony v rámci poříze-
ní nového územního plánu budou probíhat v průběhu let 2016 a 2017. 

 

 
 
 
Obchod a služby 

Po složitých jednáních se i nadále podařilo zachovat provoz výdejny léků. Nájemní 
smlouva je uzavřena s majitelem lékárny U černého orla v Novém Městě nad Metují. 
Se zachováním výdejny se počítá i do budoucna. 

Došlo ke změně provozovatele prodejny potravin a smíšeného zboží v budově úřadu 
městyse, novým nájemcem se stala paní Vlasta Ježková, která byla vybrána ze čtyř 
uchazečů.  

Ostatní služby zůstaly na stejné úrovni. 
 

Požární ochrana a Sbor dobrovolných hasičů 
Jednotka SDH, která je již tradičně na vysoké úrovni je postupně dovybavována 

nejen z prostředků městyse, ale i z dalších dotací. SDH mimo průběžné údržby hasič-
ského hřiště a dalších úprav skladu cvičebního materiálu věnuje i velké úsilí práci s 
mládeží. Podílí se i na organizaci kulturních a společenských akcí. Společnými silami 
SDH a městyse byly realizovány úpravy prostoru u hasičského cvičiště, provedeno 
vyčištění a oprava požární nádrže v ulici Náchodská. Firmě Ing. Miloš Vondřejc, Pro-
jektové ateliéry, Nový Hrádek bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na 
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přístavbu hasičské zbrojnice (realizace by měla být uskutečněna v následujících letech 
v případě získání příslušné dotace).  

Na základě uzavřené smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární 
ochrany pokračovala i úspěšná spolupráce s obcí Sněžné. 

K 135. výročí založení SDH Nový Hrádek byla uspořádána oslava na hasičském 
cvičišti a vydán Malý almanach. 

 
Tělovýchova a sport 

Sokolovna slouží nejenom pro sportování, ale jsou zde pořádány plesy, zábavy i 
další kulturní vystoupení. Prostory v rámci tělesné výchovy využívá též základní škola. 
V průběhu roku 2015 byl sokolu z obecního rozpočtu poskytnut příspěvek ve výši 
300.000,- Kč, který byl použit ke krytí závazků vzniklých při stavebních úpravách 
sokolovny. 

Tělocvičná jednota Sokol ve spolupráci s městysem pořádá tradiční pochod Hrá-
douská vařečka. Každoročně je pořádán podzimní přespolní běh se startem od kina. 
Bohužel stále platí, že tradiční lyžařské závody se v posledních letech z důvodu nedo-
statku sněhu nedaří pořádat. 

Na veřejném hřišti u základní školy, mimo běžné údržby, bylo za pomoci dotace 
z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje provedeno nové zakrytí písko-
vého doskočiště a nainstalovány ochranné sítě.  

V průběhu roku probíhala jednání s Českou fotbalgolfovou asociací o možnosti zří-
zení fotbalgolfového hřiště na Šibeníku. 

 
Školství 

Městys Nový Hrádek je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací – Základní 
školy a Mateřské školy. Základní škola poskytuje úplné základní vzdělání, má devět 
samostatných ročníků a dvě oddělení školní družiny. K 30. 6. 2015 školu navštěvovalo 
154 žáků nejen z Nového Hrádku, ale i z okolních obcí.  

Základní škola se aktivně zapojuje do různých projektů. Postupně jsou dovybavová-
ny prostory půdní vestavby i ostatních učeben.  

Mateřská škola je dvojtřídní, má k dispozici tři herny, z nichž jedna slouží jako lož-
nice a s přidáním několika přenosných prvků také jako tělocvična. Součástí MŠ je škol-
ní jídelna. Postupně je modernizováno vybavení mateřské školy včetně didaktických 
pomůcek. Stále platí, že kapacita MŠ je 40 dětí a v současné době je dostatečná, nedo-
statečný je však počet lůžek na spaní. Vzhledem k předpokládanému demografickému 
vývoji městyse lze předpokládat, že do budoucna bude kapacita MŠ nedostatečná a 
z tohoto důvodu se v roce 2015 v ZM začalo diskutovat o možnosti jejího rozšíření (za 
využití vhodných dotačních programů). Zahrada MŠ je v současné době 
v nevyhovujícím stavu a z tohoto důvodu bylo firmě Kateřina Sinkoviczová, DiS., 
zahradní a krajinná tvorba, Lanžov – Lhotka zadáno zpracování prováděcí dokumentace 
na její úpravu.  

Spolupráce obou příspěvkových organizací a městyse je dlouhodobě na vysoké 
úrovni. 
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Kultura 
Kulturní život na Novém Hrádku je pestrý a zapojují se do něho všechny spolky 

a organizace. Pro účely kulturního vyžití slouží sokolovna, kino, knihovna, základní 
a mateřská škola, hrad Frymburk a prostor hasičského cvičiště s vybudovaným záze-
mím. Pravidelně jsou pořádány různé výstavy, přednášky, koncerty, divadelní a jiná 
kulturní představení. V kostele sv. Petra a Pavla se mimo koncertů místních sborů po-
řádají vystoupení předních mistrů včetně koncertů v rámci tradičního Orlicko-
kladského varhanního festivalu.  

Kino je využíváno k různým besedám či divadelním představením. Promítání je 
zejména v zimních měsících vzhledem k vysokým nákladům na vytápění omezeno. 
Provoz kina v roce 2015: květen – červen 2 x za měsíc, červenec – srpen každý týden, 
září a říjen 2 x za měsíc, zbylé měsíce 1 x za měsíc s tím, že v ojedinělých případech 
byla frekvence promítání po dohodě s vedením městyse zvýšena (představení pro ZŠ, 
MŠ, letní tábory). Promítacím dnem byl pátek. V únoru bylo představeno nové pro-
jekční zařízení EPSON, které umožňuje promítání digitalizovaných filmů. Do tohoto 
zařízení byla dokoupena i náhradní výbojka. 

Ve dnech 1. – 3. května se zástupci městyse v Polsku zúčastnili slavností „Dni 
Dusznik Zdroju“. Na slavnosti se svým programem vystoupili žáci ZŠ a výjezdní jed-
notka SDH představila svou techniku. 

7. května uspořádal městys společně s farností, T.J. Sokol a SDH u pomníku pad-
lých na náměstí pietní vzpomínku k 70. výročí konce druhé světové války, poté proběh-
lo požehnání obnoveného ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla a následně v kostele 
mše svatá.  

V průběhu roku se nově uskutečnily tyto akce: Noc kostelů, Den otevřených zahrad 
a ateliérů, Noc sokoloven. Všechny se těšily zájmu občanů.  

 
Městys se společně s městem Nové Město nad Metují podílel na přípravách 

a realizaci akce Dny evropského dědictví 2015, která se uskutečnila dne 12. září. 
Městys čtvrtletně vydává zpravodaj „Frymburské ozvěny“, které z příspěvků již 20 

let sestavují Ing. Jiří Hlaváček a Mgr. Hana Hlaváčková. Provozovány jsou i interneto-
vé stránky, které spravuje webmaster pan Ing. Milan Holinka. Vedení obecní kroniky v 
písemné a elektronické podobě dlouhodobě zajišťuje paní Anna Marková. Obrazovou 
kroniku pak paní Ludmila Ježková. Stále platí, že všechny formy kronik, zpravodaj i 
internetové stránky jsou na velmi vysoké úrovni.  

Na rok 2016 byl vydán stolní týdenní kalendář s historickými pohlednicemi a foto-
grafiemi Nového Hrádku a jeho okolí.  

 
Technická infrastruktura 

V této oblasti k podstatným změnám nedošlo, městys je přiměřeně technicky vyba-
ven v dodávce elektrické energie, vody, telefonní sítě a přístupu k internetu.  

Na základě našich připomínek ohledně stavu vrchního vedení nízkého napětí 
v Bukovecké ulici ČEZ Distribuce, a.s. v roce 2015 připravila projekt na zemní kabelo-
vé vedení v této lokalitě (předpokládaný termín realizace je do 30. 9. 2016). Městys 
prostřednictvím firmy ELEKTRO COMP Česká Skalice vypracoval projektovou do-
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kumentaci veřejného osvětlení v této lokalitě, samotná akce bude uskutečněna společně 
s realizací zemního kabelového vedení NN. Na obě akce byla vydána stavební povole-
ní.  

V roce 2015 bylo v rámci veřejného osvětlení zřízeno několik nových bodů, v ulici 
A. Kopeckého byl z důvodu častých poruch VO instalován závěsný kabel. I nadále 
probíhala postupná výměna starých žárovek za úsporné. 

 
Správa budov a věci bytové 

Městys pronajímá celkem 44 bytů v 8 domech. V průběhu roku mimo běžné údržby 
a drobných oprav byla provedena oprava komínů na budově č.p. 59, komplexní oprava 
hromosvodu na budově č.p. 123 (pošta). Ve dvou bytech došlo ke změně nájemníků. 

V souladu s platnou legislativou byly pro objekty ve vlastnictví městyse vypracová-
ny průkazy energetické náročnosti. 

V dražbě byla do majetku městyse zakoupena budova č.p. 66 v Hradní ulici. Jedná 
se o objekt, který by do budoucna mohl městys využívat. V zadní části je velká garáž 
vhodná ke skladování potřebných věcí. Objekt z ulice by byl vhodný např. pro přemís-
tění knihovny, zázemí pro pracovníky městyse. V roce 2015 bylo provedeno vyklizení 
objektu a nezbytné udržovací práce tak, aby byl objekt zabezpečen a dále nechátral. 
V souvislosti se získáním této nemovitosti proběhla zatím bezúspěšná jednání za úče-
lem majetkoprávního narovnání pozemků v okolí. V jednáních se bude pokračovat i 
v roce 2016. 

 
Pohřebnictví 

 Městys zajišťuje majetkovou správu a vedení evidence na místním hřbitově. 
Mimo to je zajišťována jeho údržba a oprava. Podle vypracovaného projektu byla po 
předchozím projednání s vlastníkem pozemku Římskokatolickou farností Nový Hrádek 
zahájena revitalizace hřbitova. V jarních měsících byly odstraněny nemocné a poškoze-
né jasany a zeravy. Na podzim byla firmou ŠPELDA s.r.o., PROVÁDĚNÍ DOPRAV-
NÍCH STAVEB, Říkov provedena oprava chodníku v okolí kostela a smuteční síně. Za 
využití dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR byly vyfrézovány všechny 
pařezy a provedeny nové výsadby na hřbitově a v okolí kostela. Pracovníci městyse za 
pomoci členů SDH odstranili opuštěné, neproplácené hroby. 

Další realizace bude probíhat postupně v následujících letech v závislosti na získání 
finančních prostředků. 

 
Veřejná prostranství a zeleň 

V oblasti péče o zeleň je prostřednictvím pracovníků z Úřadu práce zabezpečována 
pravidelná údržba parků, okolí cest, hřbitova a dalších veřejných prostranství. 

Z důvodu zkvalitnění služeb a plánovaného nákupu příslušné drobné komunální 
techniky bylo od 1. 9. 2015 zřízeno nového pracovní místo – pracovník údržby a správy 
majetku městyse, na které byl po uskutečněném výběru přijat pan Dalibor Možný. Ke 
konci roku byla schválena koupě malotraktoru YUKON W 5064 a základního příslu-
šenství (návěs 1,5 t + další drobná výbava). Dodací lhůta cca březen 2016.  
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Na základě odborně vypracovaného znaleckého posudku, kterým byl zhodnocen ak-
tuální stav vybraných stromů v majetku městyse, dále na základě projektu na revitaliza-
ci hřbitova a za využití dotace, která byla vyhlášena v rámci 66. výzvy Operačního 
programu životní prostředí, prioritní osa 6, oblast 6.5, byl realizován rozsáhlý projekt 
„Revitalizace zeleně Nový Hrádek“.  

Za pomoci dotace z MMR, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, do-
tační titul 4 byla dokončena akce „Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla 
v Novém Hrádku“. Ukřižování bylo po odborném rozebrání odvezeno do kamenické 
dílny, kde bylo přes zimu zrestaurováno a na jaře 2015 bylo vráceno zpět na původní 
místo. Dále byla ze stejného programu na podzim realizována akce „Obnova Ukřižová-
ní Izidor Nový Hrádek“. 

Firmou Miroslav Kubala Opočno byl sponzorsky opraven křížek na Roubalově 
kopci, slavnostní požehnání se uskutečnilo v den svátku sv. Václava. 

V průběhu roku i nadále probíhaly přípravy projektu „Rozhledna na Šibeníku“. 
V rámci realizace spojeného územního a stavebního řízení byla vypracovávána přísluš-
ná projektová dokumentace. Projekt Česko-polská hřebenovka, jehož součástí byla i 
plánovaná revitalizace bývalé VTE na rozhlednu, nebyl Společným panelem expertů 
vyhodnocen jako „vlajkový“ a z tohoto důvodu bude předložen v rámci výzev individu-
álních projektů (předpokládaný termín květen 2016). Firmou POŽI, s.r.o. Nové Město 
nad Metují byl v blízkosti plánované rozhledny proveden průzkumný osmdesátimetro-
vý hydrogeologický vrt, při kterém byl zjištěn dostatečný zdroj vody. S firmou ČEZ 
byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie k plánované rozhledně. 

 
Zadluženost městyse 

K 31. 12. 2015 zadluženost obce v přepočtu na jednoho obyvatele činila 3 137,- Kč 
(což je v porovnání s předchozím rokem o 1 385,- Kč méně). Struktura dluhové služby 
je následující: 

Úvěrové smlouvy uzavřené s Komerční bankou a.s.  
Smlouvu o hypotečním úvěru  ze dne 29. 12. 2000 na úvěr ve výši 4 800 000,-- Kč 

na výstavbu 18 bytových jednotek na Roubalově kopci.  
Ke dni 31. 12. 2015 je nesplacená částka tohoto úvěru ve výši 2 136 844,06 Kč.  
Smlouva o úvěru  ze dne 4. 9. 2009 na částku 2 000 000,-- Kč byla sepsána na mu-

nicipální úvěr se splatností do 20. 11. 2016 a finanční prostředky byly využity na výda-
je spojené s výstavbou infrastruktury v lokalitě „Na Farách“. K 31. 12. 2011 byla vy-
čerpána částka ve výši 1 876 070, 00 Kč.  

Ke dni 31. 12. 2015 je zůstatek nesplaceného úvěru v částce 244 070,- Kč. 
Smlouva o úvěru  ze dne 25. 1. 2013 na částku 1 152 000,-- Kč na výstavbu inže-

nýrských sítí „Na Farách“ se splatností do 31. 12. 2016. 
Ke dni 31. 12. 2015 je zůstatek nesplaceného úvěru v částce 132 000,- Kč. 
 
Úvěry na budování infrastruktury v lokalitě „Na Farách“ jsou z větší části kryty 

splátkami firmy VAK Náchod, a.s. a v roce 2016 budou v plné výši splaceny. 
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Zastupitelstvo a správa městyse 
Po celý rok 2015 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 bylo schváleno zadání zpracování strategického plánu rozvoje 

městyse Nový Hrádek pro období do roku 2020 firmě Východočeská rozvojová s.r.o., 
Nové Město nad Metují. Mimo analýzy městyse proběhlo i rozsáhlé dotazníkové šetře-
ní. Výstupy z těchto činností jsou dobrým základem pro návrhovou část strategie – 
doporučení, kam by městys měl směřovat tak, aby byl jeho rozvoj efektivní a odpovídal 
představám a potřebám jeho obyvatel a subjektů. 

V měsíci květnu 2015 se starosta městyse jako člen delegace Královéhradeckého 
kraje zúčastnil služební cesty do Srbska. 

S účinností od 1. 7. 2015 byla ZM schválena Směrnice k zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu, která je závazná pro členy zastupitelstva městyse a pro všechny 
zaměstnance úřadu městyse, kteří se podílí na zadávání veřejných zakázek. 

Pro městys byla pořízena nová insignie – starostenský řetěz se znakem Nového 
Hrádku. Řetěz vyrobilo družstvo hodinářské a umělecké výroby Znak Malá Skála a 
bude využíván při různých slavnostních příležitostech.  
Člen zastupitelstva městyse a starosta T. J. Sokol Nový Hrádek pan Ing. Jeronym 

Holý uspěl s projektem rekonstrukce sokolovny v nově vyhlášené soutěži „Komunální 
politik roku 2015“, kategorie „Sport a veřejné zdraví“. Slavnostní vyhlášení se uskuteč-
nilo v budově Senátu ČR. Zároveň městys obdržel finanční dar ve výši 20.000,- Kč, 
který byl následně převeden T. J. Sokol Nový Hrádek.  

Náš městys je členem Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory, Dobrovol-
ného svazku obcí Novoměstsko, Svazu měst a obcí ČR, Místní akční skupiny Pohoda 
venkova a nově i členem Sdružení místních samospráv ČR. V rámci členství v těchto 
organizacích může městys společně s dalšími partnery lépe prosazovat zájmy malých 
obcí. Velice inspirativní a přínosná je i vzájemná výměna zkušeností, tvorba společných 
propagačních materiálů a lepší zviditelnění regionu.  

K 31. 12. 2015 byl počet obyvatel v naší obci 801, včetně trvale žijících cizinců ten-
to počet činil 812. Přistěhovalo se 24 osob, odstěhovalo se 13 osob, narodilo se 12 dětí, 
zemřelo 7 občanů. Je velice potěšitelné, že pozitivní trend nárůstu obyvatel pokračuje. 

 
Bc. Zdeněk Drašnar, starosta 
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Krátce...       ���� 
 

•  4. prosince 2015 se na hasičském cvičišti konal již třetí Mikulášský večer, 
který opět překonal očekávání.. Přišlo hodně pozitivně naladěných lidí, hasiči 
pro ně připravili výborné pohoštění, strašidelných čertů bylo asi deset a každé 
z dětí, které vystoupilo před Mikulášem, dostalo dárek. Chyběl pouze sníh. 

•  7. prosince 2015 zemřel ve věku 70 let první polistopadový umělecký šéf 
Národního divadla a režisér hry Sluha dvou pánů Ivan Rajmont . 

•  7. prosince se v 17 hodin otevřelo pro děti místní kino ke sledování pásma 
pohádek. 

•  12. prosince v sobotu ve 14.30 se rozezněl ve zcela zaplněném kině Vánoční 
koncert z „místních zdrojů“. Vystoupily děti z mateřské školy, základní ško-
ly, farní divadlo a chrámový sbor. Zaujalo zejména milé oblečení dětí v „re-
tro“ stylu a vystoupení malých muzikantů hrou na housle, flétnu i basu. 

•  16. prosince vystoupily v kině hvězdy televizního kanálu Šlágr Marcel Zmo-
žek a Mára s profesionálním vystoupením blízkým většině posluchačů. Pů-
sobivá byla zejména píseň o Karlu Hašlerovi. 

•  23. prosince v 16:15 opět přijeli trubači, aby troubením koled a vánočních 
písní u rozsvíceného stromu občanům ohlásili brzký příchod Vánoc. 

•  24. prosince ve 24 hodin přednesl chrámový sbor v kostele sv. Petra a Pavla 
pod vedením dirigenta Ing. Jiřího Hlaváčka již poněkolikáté radostnou Rybo-
vu mši vánoční. 

•  26. prosince T. J. Sokol uspořádala tradiční a opět hodně navštívenou Vánoč-
ní zábavu. 

•  V roce 2015 přijalo jen Německo 1 milion 100 tisíc migrantů. Vlna migrace 
se i nadále nezastavila a představitelé EU jen těžko nacházejí prostředky pro 
její regulaci. 

•  9. ledna proběhla Tříkrálová sbírka 2016 , která měla motto „Každá koruna 
pomáhá“. Peníze, které koledníci do kasiček vybrali, jsou určeny lidem 
v nouzi v každém věku. 

• 16. ledna uspořádal v sokolovně Myslivecký spolek Šibeník při hudbě STYL 
Myslivecký ples. Asi 300 účastníků ocenilo zejména zvěřinové hody a mysli-
veckou tombolu. 
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•  22. ledna zemřel ve věku 63 let poslanec Evropského parlamentu za KSČM 
Miroslav Ransdorf. 

•  23. ledna se konal Sokolský ples. Hrála hudba Bantam a Iva Trojanová. 
Návštěvníci ocenili zejména pěknou výzdobu a bohatou tombolu, jejíž první 
cenou byla laň. Po dlouhé době byl pro návštěvníky otevřen také balkon (za 
60,- Kč, vstupné do sálu ke stolu bylo za 120,-Kč).  

•  24. ledna se konal tradiční Dětský maškarní karneval. Návštěvnost byla 
velká, děti se dobře pobavily a jejich doprovod – rodiče a prarodiče – prožili 
pěkné odpoledne. 

•  6. února hasiči uspořádali veřejností velmi oblíbený Hasičský ples. Ples byl 
moderovaný, plný hudby dvou hudebních uskupení. Hrála Stavostrojka a sku-
pina Antreé. Pěkným doplňkem bylo profesionální osvětlení tanečního parke-
tu a vystoupení mažoretek Tyrkys. Kuchyně měla podobu zvěřinových hodů a 
hlavními cenami bohaté tomboly byli 2 „divočáci“ a sud piva. 

•  13. února zemřel ve věku 66 let úspěšný architekt a designér Bořek Šípek 
oceňovaný zejména v zahraničí. Za prezidenta Václava Havla byl hradním ar-
chitektem. Je také autorem laviček nazvaných podle prvního polistopadového 
prezidenta umístěných v různých místech světa. 

•  22. února zemřela ve věku 66 let herečka Jaroslava Hanušová. 
•  25.února se konalo Zasedání Zastupitelstva městyse Nový Hrádek. Se 

zprávami vystoupili členové zastupitelstva a souhrnnou roční zprávu přednesl 
starosta Bc. Zdeněk Drašnar. M. j. sdělil, že se zúčastnil jako delegát našeho 
kraje cesty do Srbska. Zastupitel a starosta T. J. Sokol Ing. Jeroným Holý 
získal ocenění Komunální politik roku 2015 v kategorii Sport a veřejné 
zdraví. Dále probíhaly přípravy stavby rozhledny na Šibeníku a začal se 
uskutečňovat rozsáhlý projekt Revitalizace zeleně v Novém Hrádku. Podařily 
se opravit 3 cenné sakrální památky. 

•  25. února zemřel ve věku 90 let malíř Zdeněk Smetana, který je známý jako 
autor mnoha večerníčků např. Křemílek a Vochomůrka. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Božena Němcová: Kdyby nebylo vzpomínek, člověk by nevěděl, že byl někdy šťasten. 
 

Anna Marková 
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MĚSTYS  NOVÝ  HRÁDEK  - Hospodaření v roce 2015 

 
 
 

Daň z příjmu ze závislé činnosti 2 114 912,08 Kč   

Daň z příjmu fyzických osob  141 471,36 Kč   

Daň z příjmu právnických osob -městys  224 770,00 Kč   

Daň z příjmu fyz.osob z kap. výnosů                   233 201,12 Kč   

Daň z příjmu právnických osob   2 074 213,48 Kč   

Daň z přidané hodnoty                                     4 202 508,31 Kč   

Odnětí lesní a zemědělské půdy-podíl 2 478,00 Kč   

Správní  poplatky 15 070,00 Kč   

Odvod z VHP 895,82 Kč   

Poplatky ze psů 17 183,00 Kč   

Poplatek z rekreačního pobytu  38 720,00 Kč   

Poplatek za užívání veřejného prostranství  13 576,00 Kč   

Poplatek z ubytovací kapacity                              7 479,00 Kč   

Odvod loterií a podob.her kromě VHP 36 585,77 Kč   

Daň z nemovitosti  1 014 817,06 Kč   

Celkem daňové příjmy                                                                 10 137 881,00 Kč 
    9853493,84 

Prodej vodovodu a kanal.VaKu splátky 343 053,60 Kč   

Prodej AT Stanice Na Farách splátka 73 642,00 Kč   

Prodej pozemků/splátka 513 050,00 Kč   

Celkem kapitálové příjmy   929 745,60 Kč 
Lesní hosp.,prodej dřeva  vč DPH                                          23 820,06 Kč   

Pronájem obchodu včetně DPH 29 040,00 Kč   

|Přijaté sankční platby 2 500,00 Kč   

ZŠ - nájemné z prostor 12 660,00 Kč   

Odvádění a čištění odpadních vod  43 513,00 Kč   

MŠ - nájemné z prostor 4 408,00 Kč   

Tělovýchova-pronájem LV           1 000,00 Kč   

Kino, vstupné 38 336,62 Kč   

Kultura, příjmy z činnosti 67 512,11 Kč   

Zdravotnictví, pronájem 10 000,00 Kč   

Bytové hospodářství, nájemné, služby,úroky 966 330,00 Kč   

Nebytové hospodářství 6 082,00 Kč   

Pohřebnictví 24 570,00 Kč   

Komunální služby, územní rozvoj,nájemné 32 278,00 Kč   

Komunální odpad, prodej popelnic, služby 160 120,00 Kč   
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Třídění KO-EKOKOM, železo,papír 182 385,50 Kč   

Požární ochrana - dary,náhrady 5 600,00 Kč   

Požární ochrana - pronájem hřiště,  1 000,00 Kč   

Přijaté pojistné náhrady-VO, MK 5 935,00 Kč   

Doplatek za volby 2014 7 258,38 Kč   

Přijaté neinv.dary-komunál.politik roku 20 000,00 Kč   

Celkem nedaňové příjmy                                                 1 644 348,67 Kč 
      

Převody z rozp. účtů do SF,HÚ         469 941,79 Kč   

Dotace ze SR na  správu  240 900,00 Kč   

Dotace pro ZŠ,Evropou bez hr.techn.dov. 916 214,00 Kč   

Dotace na volby  EP,zastupitelstvo 0,00 Kč   

Dotace od Úřadu práce Náchod 633 582,00 Kč     

Příspěvek Sněžné na JSDH 30 000,00 Kč   

Dotace pro JSDH od KHK 6 999,90 Kč   

Dotace na hřiště u ZŠ 60 000,00 Kč   

Dotace Revitalizace zeleně NH 318 411,00 Kč   

Dotace Obnova Ukřižování Izidor 54 700,00 Kč   

Dotace na zateplení ZŠ Fond ŽP 3 049,99 Kč   

Dotace na zateplení ZŠ Fond soudrž. ŽP 51 849,98 Kč   

Celkem dotace                                                         2 785 648,66 Kč 
Celkem příjmy   15 497 623,93 Kč 
Konsolidace příjmů   -469 941,79 Kč 
Úhrn příjmů                                                                        15 027 682,14 Kč 

Výdaje:                                                                                  z  toho investice 
Lesní hospodářství                                                 31 689,00 Kč   

Obchod a cestovní ruch 200,00 Kč   

MK,chodníky vč. náměstí  a zimní údržby 1 133 097,14 Kč 657 407,00 Kč 

Lyžařský vlek - odvody za odnětí půdy 910,00 Kč   

ČOV, kanalizace 31 236,12 Kč   

ZŠ-přísp. na provoz,opravy,udržitelnost 2 495 616,00 Kč 36 300,00 Kč 

MŠ a ŠJ,přísp.na provoz  782 000,00 Kč   

Kino včetně víceúčelového využíti 209 395,96 Kč   

Knihovna   53 322,60 Kč   

Obnova Ukřižování 101 729,00 Kč   

FO 23 276,00 Kč   

Kultura vč památek                                                 117 914,00 Kč   

Dar církev 10 000,00 Kč   

Zdravotnictví     58 079,49 Kč   
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Hřiště u ZŠ 155 431,00 Kč   

Komise pro obřady a slavnosti 22 699,00 Kč   

Příspěvek na opravy sokolovny 300 000,00 Kč   

Využití volné času-pozemek pod ZŠ 11 701,00 Kč   

Příspěvek-HOSPIC, NONA 10 000,00 Kč   

Územní plánování -ÚP 0,00 Kč   

Bytové hospodářství                                         359 110,01 Kč   

Nebytové hospodářství 2 085,00 Kč   

Veřejné osvětlení                                                  178 825,87 Kč 62 920,00 Kč 

Pohřebnictví 570 228,00 Kč   

Pozemky+VTE,zástavba RD,služby,kom.sl. 1 319 371,02 Kč 1 144 185,00 Kč 

Odpadové hospodářství -odvoz KO                                      188 639,30 Kč   

Třídění KO,BIO, sběr nebezp.odpadu 204 076,70 Kč   

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň                    968 081,35 Kč   

Smlouva o spolupr.- cisterna SDH,dar 330 000,00 Kč   

Hasiči   252 579,83 Kč 10 800,00 Kč 

Zastupitelstvo obce         871 195,71 Kč   

Činnost místní správy 1 166 619,77 Kč   

Daň z příjmu za obec a DPH 242 800,00 Kč   

Pojištění majetku obce 27 119,00 Kč   

Finanční operace, peněžní ústavy 18 582,42 Kč   

Převody vlastním fondům obce ,SF            469 941,79 Kč   

Dotace DSO Orlické hory,Novoměstsko 38 504,00 Kč   

Celkem výdaje                                               12 756 056,08 Kč   
konsolidace 469 941,79 Kč   
Celkem výdaje po konsolidaci 12 286 114,29 Kč 1 911 612,00 Kč 
Rozdíl příjmů a výdajů 2 741 567,85 Kč   

Třída 8 

Úvěr infrastruktura Na Farách-splátky -408 000,00 Kč   

Úvěr infrastruktura Na Farách-splátky  II -340 000,00 Kč   

Hypotéční úvěr - splátky -288 536,99 Kč   

Změna stavu fin.prostředků na BÚ                        -1 634 791,70 Kč   

Operace z peněžních účtů-DPH z PDP -70 239,56 Kč   

Financování třídy 8                                      -2 741 567,85 Kč   
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Císař Karel VI. a Nový Hrádek 
PRIVILEGIUM Z 10. DUBNA 1736 

 

Rok 1721 lze považovat za významné datum v místní historii, neboť do-
šlo ke změně názvu městečka, když k původnímu jménu Hrádek přibyl 
přívlastek Nový. Tento nový název naznačuje, že došlo k jistému, snad i 
záměrnému obnovení hrádecké lokality.  

 
Byly provedeny stavební úpravy rozsáhlejšího rozměru, které významným 

způsobem změnily původní zástavbu. Zcela určitě v prostoru náměstí v jeho 
severozápadním průčelí výstavbou nového kostela a rozšířením zastavěné plo-
chy městečka vznikem nových osad v těsné blízkosti městečka – Jirsovy ulice 
jižně (dnes Rokolská ulice) a severně Pizdova (dnes Mikulášův kopec a Buko-
vecká ulice).  

Na procesu obnovy městečka měla zájem také jak opočenská vrchnost, tak 
Královéhradecké biskupství, aby tato místní lokalita nadále fungovala podle 
jejich představ v běžném každodenním životě.  

Přibližně roku 1726 jednala opočenská vrchnost s pražským místodržitel-
stvím o udělení práva výročního trhu pro „přičinlivý“ městys Nový Hrádek. 
Zástupci městyse Nový Hrádek ve svém písemném vyjádření z 30. ledna 1732 
poukazovali na výpis ze zemských desek z roku 1544, což byl obnovený zápis 
smlouvy z roku 1537, podle něhož jako městečko Hrádek na Frymburském 
panství už existovalo. Za tím účelem, na pokyn krajského úřadu, předložil no-
vohrádecký rychtář Jan Švorc k datu 15. června 1732 zprávu o početním stavu 
místních řemeslníků – mistrů, kteří byli v příslušných ceších.  

Po jistých průtazích a následně po dalších dobrovzdáních opočenské vrch-
nosti a krajského úřadu byla žádost císařským dvorem kladně vyřízena.  

Tolik očekávanou listinou na přímluvu majitele opočenského panství Rudol-
fa Josefa hraběte Colloredo 10. dubna 1736 Karel VI., římský císař a český král 
udělil městečku Novému Hrádku (v německém originále je výslovně uveden 
původní termín „Städtl Hradeckh“) nepřízní časů úplně zničenému, tři výroční 
trhy v roce, a sice první středu po Velikonocích, potom druhý v pondělí po 
Nanebevzetí Panny Marie (po 15. srpnu) a třetí v den Moudrosti Boží (17. pro-
since) a jeden týdenní trh v pondělí.  

Listinu vlastnoručně podepsal Karel VI. a dále její vyhotovitelé, úředníci 
české dvorské kanceláře Vilém hrabě Kolowrat z Újezda - nejvyšší kancléř 
krále českého, Rudolf hrabě Korzenský, k příkazu vlastnímu svatého císařského 
a královského Veličenstva Johann von Dobischau a Ferdinad Peinz taxátor. 
Listina byla zpečetěna dole zavěšenou císařskou a královskou větší pečetí.  
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Nepřízní časů mohly být průtahy ruských („moskovitských“) pluků proti 
zvolenému polskému králi Stanislavu Leszcynskému za války o nástupnictví 
v Polsku (1733 – 1735). Ruští kozáci se tehdy nechovali ohleduplně. Mohla to 
být velmi rozšířená epidemie moru, která v letech 1712 – 1715 postihla české 
země a přilehlé oblasti Slezska. O tom se můžeme pouze domýšlet.  

Trhy se vždy konaly na náměstí jako veřejném prostranství nejvýznamnější 
a nejvýstavnější části města nebo městečka. Hlavně se zde konaly pravidelné 
týdenní trhy, důležité pro zásobování obyvatel základními potravinami, zeleni-
nou a ovocem. Výročních trhů se zúčastňovali svými výrobky a jiným zbožím 
zejména řemeslníci a kupci z blízkých i vzdálenějších měst a městeček, kteří 
většinou přiváželi zboží, jež se v trhovém místě nevyrábělo.  

10. dubna 2016 uplyne již 280 let od udělení výsady tržního práva, kterým 
městys Nový Hrádek získal významného postavení širokého okolí.  

 
Jiří Hlaváček st. 

 
 

Jak vznikla župa Podkrkonošská Jak vznikla župa Podkrkonošská Jak vznikla župa Podkrkonošská Jak vznikla župa Podkrkonošská ––––    JiráJiráJiráJirásssskovakovakovakova    
 

V letošním roce si připomínáme 120. výročí od založení naší tělocvičné jed-

noty Sokol Nový Hrádek. Je to výročí úctyhodné, ale naši předkové nebyli 

v regionu zdaleka první, kdo se hlásil k sokolské myšlence, protože župa byla 

ustanovena již o jedenáct let dříve. Jak k tomu došlo? 

 
V roce 1885 se šest sokolských jednot českého severovýchodu domluvilo, 

že nepřistoupí k župě Hradecké, a zřídí si župu vlastní. Tak se stalo, že 4. října 
1885 se v divadelním sále v České Skalici sešli zástupci pěti jednot – Červeného 
Kostelce, České Skalice, Jaroměře, Dvora Králové a Náchoda, a založili sokol-
skou župu Podkrkonošskou. Založení se nezúčastnila šestá jednota a sice Úpic-
ká. Prvním starostou nově ustanovené župy se stal br. Matěj Hanuš, starosta 
jednoty Českoskalické. Jeho zástupcem byl zvolen br. Alois Bureš, starosta 
jednoty Náchodské, jednatelem br. A. F. Šubrt z České Skalice a pokladníkem 
br. Jan Baudyš, starosta jednoty Jaroměřské. 

První župní veřejné cvičení se konalo 5. září 1886 v Červeném Kostelci. Na 
druhé valné hromadě, která se konala 21. srpna 1887 v Jaroměři, zástupci pří-
tomných jednot konstatovali, že se často stává, že jsou sokolská cvičení zaka-
zována a pořadatelé a cvičenci postihováni. 

První starosta župy br. Matěj Hanuš zastával tuto funkci v letech 1885-
1889. Poté jej až do roku 1903 nahradil br. Alois Bureš. Důležitost sokolské 
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župy Podkrkonošské vynikla, když se v roce 1903 stal na desítky let jejím sta-
rostou br. Dr.Josef Čížek, dlouholetý starosta města Náchoda a významná 
osobnost celého regionu (dodnes nese jeho jméno náchodský Beránek – diva-
dlo Dr. Josefa Čížka). 

K výše uvedeným pěti zakládajícím jednotám se postupně přidávaly další: 
v roce 1886 jako šestá jednota Hronov, v r. 1887 Dobruška, Police nad Metují, 
Úpice, v r. 1892 Krčín, Černožice, Trutnov, v r. 1894 Rtyně, Opočno, v r. 1895 
Velké Poříčí a Nové město n. M, které bylo do té doby součástí župy Východo-
české. Sokol Nový Hrádek k župě Podkrkonošské přistoupil rok po svém zalo-
žení, a sice v roce 1897 spolu s jednotami Josefov, Rasošky, Vlkov, Miletín 
(později přestoupila do župy Čížkovy) a Jedlina (později zanikla). 

Zajímavý je také vývoj členstva v jednotách spadajících do Podkrkonošské 
župy v prvních letech po jejím založení. V roce 1887 bylo v devíti jednotách 780 
členů, v roce 1895  měla župa 16 jednot s 1580 členy a v roce 1898 to již bylo 
22 jednot s 1940 členy (zde je již započtena i jednota Nový Hrádek). 

Toto malé připomenutí začátků fungování sokolské župy Podkrkonošské-
Jiráskovy je zároveň připomenutím osobností, které mají hlavní zásluhu na 
tom, že se i v našem regionu stal Sokol jedním z hlavních hybatelů sportovního 
a společenského života. 

 
Informace jsou převzaty z časopisu Sokolský RUCH - dubnového vydání roku 

1926. Tento časopis vydávala župa Podkrkonošká-Jiráskova. 
 

Ing.Pavel Sobotka 
náčelník T.J. Sokol Nový Hrádek 

 
Výroční členská schůze T. J. Sokol Nový Hrádek  
7. 3. 2016 – zpráva starosty 
 

Vážené sokolské sestry a bratři, hosté a příznivci naší Tělocvičné jednoty, 
vítám Vás srdečně na naší volební valné hromadě.  

Na úvod mi dovolte zmínit potěšitelný fakt, kterým je zvětšení členské 
základny z loňských 251 členů na 268. Svědčí to o atraktivitě našeho 
programu, a to zejména pro děti a mladou generaci.  

Rok jsme tradičně zahájili Sokolským plesem dne 10. 1. 2015. Účast byla 
nejnižší za poslední roky. Přesto musím v této souvislosti zmínit, že příjemné 
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prostředí a kvalita hudební produkce účastníky oslovila a letošní ples byl 
v tomto směru znatelně lepší. Věřím, že tento pozitivní trend bude 
pokračovat. Dovolím si apelovat na naše členy, aby vzali ples za svůj a pokud 
se neúčastní pořadatelsky, aby se přišli bavit. Myslím, že všichni, kdo na 
posledních dvou plesech byli, mi dosvědčí, že společenská a kulturní úroveň 
i celková příjemná atmosféra osloví snad každého. Opravdu bych byl rád, 
aby náš ples nebyl z hlediska účasti ten nejchudší, jako tomu bylo 
v posledních letech. Vždyť je to jedna z mála událostí v roce, kdy může úplně 
každý dospělý projevit svůj vztah k Sokolu, lidem, kteří ho tvoří a k místu, 
kde žije. V souvislosti s plesem bych rád poděkoval všem, kteří pomohli, 
zejména pak p. Liboru Přibylovi, který se synem připravili sedačky na 
balkoně. 

Naším nejnáročnějším úkolem v minulém roce byla rekonstrukce bytu 
správce sokolovny a zkolaudování schodiště a balkonu. Tyto prostory již 
mohou být zpřístupněny veřejnosti. Jak jistě víte, byt má od konce ledna 
novou nájemnici, jíž je paní Renata Kosinková a její tři děti. Věřím, že se 
časem zapracuje a že bude své povinnosti plnit k naší spokojenosti. V této 
souvislosti mi dovolte poděkovat paní Veronice Bohadlové, která správu 
sokolovny měla na svých bedrech dosud. Její schopnosti, pracovitost, 
aktivita a zodpovědnost byla a je příkladná a já jsem velmi rád, že ve výboru 
naší T. J. bude nadále v jiné funkci pokračovat. 

Zmíněná rekonstrukce bytu byla komplikovaná a navíc by se jistě 
protáhla, kdyby se nám nepodařilo být úspěšnými v různých dotačních 
titulech. Získali jsme neinvestiční dotaci 40.000 Kč z Královéhradeckého 
kraje na krytí části nákladů na elektrickou energii. Pozitivní informací je, že 
stejná výzva k dotaci byla vypsána i na letošní rok a získání obdobné částky 
je podle mého názoru reálné. 

Celková částka za elektřinu byla v loňském roce cca 107 tisíc Kč. V roce 
2004 to bylo přes 164 tisíc Kč. Snížení nákladů je důsledkem jednak toho, že 
jsme se naučili lépe ovládat technologii tepelného čerpadla, vysycháním 
sokolovny, teplejší zimou, ale hlavně změnou dodavatele elektřiny. V této 
souvislosti bych rád poděkoval Městysi Nový Hrádek, který nám 
zprostředkoval účast v soutěži o poskytovatele elektrické energie, kterážto 
změna měla za následek zmíněné snížení nákladů. Očekávali jsme úsporu 
v řádu tisíců a ony jsou to desetitisíce, další komentář je zbytečný. 

Nicméně hlavní injekcí byla dotace opět z Královéhradeckého kraje ve 
výši 150.000 Kč použitá na mimořádnou splátku tří z hlediska úrokové míry 
nejnáročnějších půjček. Jsem potěšen, že možnosti získání finančních 
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prostředků z veřejných zdrojů se rozšiřují a že i administrace dotací je 
relativně jednodušší. To je jednoznačně pozitivní poznatek a jen doufám, že 
nastolený trend bude pokračovat i do budoucna. V této souvislosti rád 
zmiňuji, že splátky půjček za rekonstrukci probíhají dle harmonogramu a 
není důvod k pochybnostem, že tomu tak bude i nadále. Hlavním zdrojem 
splátek půjček je příspěvek z rozpočtu městyse. V loňském roce se jednalo o 
300 tisíc Kč. Děkujeme. 

V průběhu celého roku jsme se snažili sokolovnu dále zvelebovat a 
zdokonalovat. Mimo byt se jednalo o drobné práce většinou údržbářského 
charakteru. Rád bych poděkoval Jeronymu Holému st. a Pavlu Bohadlovi, 
kteří stojí za naprosto největší částí těchto na první pohled neviditelných, 
přesto nenahraditelně důležitých prací. 

 

 
 

Jen v rychlosti zmíním významnější akce loňského roku, kterými byl 
přebor ČOS ve sjezdovém lyžování, dále přejezd Orlických hor na běžkách, 
pochod Hrádouská vařečka, už tradiční podzimní výlet tentokrát za 
přírodními krásami Královédvorska a Župní přebor v přespolním běhu se 
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zázemím v budově kina. O vánocích pak tradiční Štěpánská taneční zábava, 
která jako vždy zaplnila sál do posledního místečka. Za bezchybně 
zvládnutou náročnou organizaci akce děkuji hlavnímu pořadateli Bohumíru 
Petrovi. Podrobněji jistě budou referovat kolegyně a kolegové. 

V pátek 11. 9. 2015 se v naší sokolovně konala celostátně organizovaná a 
hromadnými sdělovacími prostředky propagovaná Noc sokoloven. V rámci 
České obce sokolské se tento den otevřelo kolem 80 tělocvičen, přičemž 
v naší župě byla ta naše jediná. Celým večerem nás provedl náčelník Pavel 
Sobotka a příjemná živá hudba ve stylu folk a country. Akce začala v 17 ho-
din ukázkou cvičení rodičů s dětmi, následovaly další ukázky cvičení jednotli-
vých složek a související doprovodné akce. Sportovní část byla zakončena ve 
21 hodin a poté již pokračoval večer volnou zábavou za doprovodu známých, 
v některých případech už zlidovělých písniček. 

 
Seznam sportovních oddílů, které pod naší jednotou sdružujeme: 
 

- Rodiče a děti – Eliška Kozlová 

- Aerobic ženy – Markéta Vaňková 

- Florbal – Vojtěch Havrda 

- Fotbal žáci – Pavel Sobotka 

- Lyžování – Jeronym Holý st., Václav Sychrovský, David Bek, Radim 

Holý, Jan Říha, Pavlína Sychrovská 

- Volejbal pokročilí – Jeronym Holý ml. 

- Volejbal rekreační – Miloš Langr 

- Badminton – Josef Čtvrtečka, Martin Stříbrný 

- Všeobecná příprava žákyně – Radka Machová 

- Fotbal muži – Radomír Lanta 

- Všeobecná příprava ženy – Lidmila Martinková 

- Nohejbal – Karel Šrůtek 

- Posilovna – Bohumír Petr 
 

Za Tělocvičnou jednotu Sokol Nový Hrádek  
starosta Ing. Jeronym Holý 
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Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek 

Sokolská 289, 549 22  Nový Hrádek 

 

Výpis z usnesení z volební Valné hromady T ělocvi čné 
jednoty Sokol Nový Hrádek, konané dne 7. b řezna 2016 
 

Valná hromada tělocvičné jednoty dle Stanov ČOS schválila 13-členný Výbor jed-
noty a zvolila: 
 
a) výbor tělocvičné jednoty ve složení: 
 starosta – Ing. Jeronym Holý 
 místostarosta – Jiří Hlaváček 
 jednatel – Bc. Jarmila Drašnarová 
 hospodář – Hana Možná 
 
Další členové výboru – náčelník Ing. Pavel Sobotka, náčelnice Lidmila Martinková, 
předseda odboru sportu Jeroným Holý, vzdělavatel Veronika Bohadlová, matrikář 
Hana Svatoňová, pokladník Renata Suchánková, ostatní členové: Ing. Vojtěch Ha-
vrda, Ing. Miloš Vondřejc, Bohumír Petr. 
 
b) kontrolní komisi t ělocvičné jednoty ve složení: 
 předseda – Šárka Světlíková 
 člen – Jan Říha 
 člen – Olga Marková  

V Novém Hrádku dne 7. března 2016 
 

 

Zpráva místostarosty T.J.Sokol 
 
Sestry a bratři, 

každá jednota, a nevyjímaje tím i naši jednotu, se potýká s podobnými  pro-
blémy týkajícími se hlavně financí, ale mnohem závažnější je nedostatek pře-
devším mladých činovníků a cvičitelů. Sokol vždy prosazoval hodnoty, které 
jsou v životě lidí důležité. Hodnoty a touhy dnešní mládeže jsou formovány pod 
obrovským tlakem,a tak je potřeba je pochopit. Je to náročné a vyžaduje to také 
značné nároky na volný čas. 
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Naše sokolská jednota se v uplynulém roce v hodnocení všestrannosti umís-
tila z 31 tělocvičných jednot v župě na 10. místě s 86 body, hned za Červeným 
Kostelcem s 88 body. Umístění je skvělé. Vždyť za námi je např. Nové Město 
nad Metují s 35 body, Česká Skalice s 34 body, Krčín a Josefov mají 10 bodů. 
První místo patří T. J. Sokol Dvůr Králové nad Labem s 230 body. Tato jednota 
se zúčastňuje všech župních přeborů a jejich závodníci se umísťují na předních 
místech. Jak mně už sdělili, tak na letošní přespolní běh určitě opět přijedou a 
o organizaci našeho závodu a celé atmosféře se pochvalně vyjadřují. 

Tělocvičná jednota může organizovat různé sportovní akce jako např. lyžař-
ské závody, lyžařské túry - přechod Orlických hor, přespolní běhy, župní přebo-
ry a přebory ČOS, vícedenní výlety, jednodenní výlety, pěší túry, cyklistické 
túry, akademie, lehkoatletické přebory a soutěže, florbal neregistrovaných, dět-
ské šibřinky, plesy, ale mohou to být i ozdravné pobyty, týdenní pobyty 
v lázních (zde je zapotřebí 6 účastníků na 7 dní pobytu). To,co se vysloveně 
neuznává, jsou akce týkající se vaření. Toto všechno přispívá zároveň 
k navazování přátelských vztahů a vůbec k dobrým mezilidským vztahům. 

Vážíme si všech, kteří svůj volný čas tráví organizací a vedením dětí, mlá-
deže i dospělých. 

Naše jednota se v rámci Podkrkonošské župy Jiráskovy přihlásila do projek-
tu „100 sokolských keší republice“. Projekt je zaměřený k oslavám 100. Výročí 
založení československého státu v roce 2018. 

Projekt se uskuteční do roku 2018 na území České republiky. Cílem projek-
tu je umístění 100 oficiálních keší na místa úzce spjatá s historií našeho státu, 
jejíž nedílnou součástí je i historie Sokola a představit tak významná místa a 
důležité osobnosti naší nedávné historie. Umístěné kešky budou zveřejňovány 
na celosvětovém portále geocaching.com a na webových stránkách ČOS. Sou-
částí projektu je také sběratelská hra a jeho vyvrcholením pak bude zveřejnění 
závěrečné multikeše v době konání XVI. Všesokolského sletu v červenci 2018. 
Spravovatelem naší sokolské kešky bude bratr Radim Holý. 

Pro naši sokolskou jednotu, ale i pro celý městys a pro jeho široké okolí bu-
de bezesporu dalším zviditelněním, a to nejen v rámci naší republiky. 

T. J. Sokol Nový Hrádek je členem MAS Pohoda venkova (Místní akční 
skupina Pohoda venkova), která sídlí ve Valu u Dobrušky. Prostřednictvím této 
MAS lze získat potřebné dotace. Řadu měsíců procházela organizačními změ-
nami, prováděla se strategie. Nyní je strategie již provedená, první kontrolou by 
měla v dohledné době již projít. Po druhé kontrole, kterou budou schvalovat 
řídící orgány, budou na sklonku léta vyhlašovány první programy. My jsme 
připraveni při vyhlášení vhodného programu se ihned zúčastnit. 31. března 
bude valná hromada MAS Pohoda venkova a měli bychom se dovědět podrob-
nosti. 
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Na závěr i já děkuji městysi Nový Hrádek za podporu tělovýchovy a zvláště 
pak za nemalou finanční podporu, s čímž se každá jednota v župě ani zdaleka 
pochlubit nemůže. 

Jiří Hlaváček 
 
 
 

TJ SOKOL – P řebory ČOS 
 

Oddíl lyžování Sokola Nový Hrádek se zúčastnil v sobotu 27. 2. 2016 pře-
borů, které pořádala TJ Sokol Středokluky v lyžařském areálu Aldrov – Vítko-
vice v Krkonoších. Podařilo se nám obsadit celkem 10 kategorií za účasti 12 
závodníků. Suchá příprava na sezonu se vyplatila, počasí nám ovšem nedovoli-
lo ani připravené každoroční soustředění na Zvoničce v Peci pod Sněžkou. Na 
sněhu jsme téměř netrénovali, přesto z 12 účastníků přeborů jsme si odvezli 11x 
umístění na stupních vítězů a k tomu 6 titulů – Přeborník ČOS. 

 

 
 
Letošní zima nám opravdu nepřála, přesto zájem dětí o lyžování je překva-

pivý. Schází se v průměru 15 – 18 dětí. Pokud počasí přálo, tak jsme využívali 
terény kolem Nového Hrádku, hlavní náplň byla všestrannost. Od října využí-
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váme pouze prostory sokolovny.  Na naší Panské stráni jsme stihli jen několik 
tréninků, byli jsme za sněhem v nedaleké Olešnici na kopci u chaty Juráška. 
Proto je úspěch na přeborech ČOS nečekaný a o to významnější. 

 
Václav Sychrovský 

 
 

Zpráva Sboru dobrovolných hasi čů za rok 2015  
  

Opět je za námi další rok a s ním i plno odvedené práce, se kterou bych vás 
ráda ve zkratce seznámila.  

Hned začátkem roku nás čekalo chystání hasičského bálu. Vystoupení mažo-
retek z Dobrušky bylo takovým bonbónkem celého plesu, který byl velice po-
vedený. Krásná tombola, vyprodaná místa, krásně vymalovaná sokolovna, vý-
borná kuchyně, co jiného jsme si mohli přát. Moc nás těší, že nám naši přípravu 
a práci s konáním plesu kvitujete Vaší účastí. Budeme velice rádi, když nám 
zůstanete příznivě nakloněni a přijdete i na ty plesy další.  

13. února 2015 se v restauraci Na Kovárně sešla výroční a valná hromada 
okrsku Mezilesí. Zástupci všech sborů zde zhodnotili posledních pět let společ-
né činnosti a zvolili vedení do let následujících. Hned druhý den 14. února se v 
kulturním domě v České Metuji konalo setkání vedoucích mladých hasičů. Zde 
nás zastupovala Jarmila Grimová a Olga Beková, které zároveň převzaly me-
daile za mimořádné zásluhy.  

Poslední březnový víkend se Radka Světlíková, Petra Přibylová a Vlasta 
Hrubá zúčastnily kurzu vedoucích mládeže pořádané Okresním sdružení hasičů 
Náchod. Úspěšně ho absolvovaly a po složení zkoušek obdržely kvalifikaci III. 
stupně.  

S blížícím se jarem nám vždy přibývá více práce a povinností. Příprava na 
závodní sezónu, kontrola materiálního zabezpečení sboru, jarní úklid našich 
prostor, to je už pro nás samozřejmostí.  

Jak víte, každoročně pořádáme svoz kovového odpadu, nebylo tomu jinak 
ani loni. Svozové odpoledne připadlo na 14. dubna.  

Velikonoční svátky jsme se snažili zpříjemnit velikonoční zábavou. Ani 
menší účast nám však nezkazila úsměv na tváři a dobrou náladu. Ta nám vydr-
žela i na náročnější akcí, kterou bylo vypuštění, vyčištění a následné natření 
hasičské nádrže. Počasí nám celkem přálo, takže vše proběhlo v naplánovaném 
čase. Největší atrakcí, nejen pro děti, byl výlov ryb, které v naší nádrži přebýva-
ly. Všichni přítomní měli očka na stopkách, jen aby se žádné nic nestalo. Jak 
jinak, vše dopadlo dobře, ryby mají nový domov v Bohdašínském rybníku, naše 
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nádrž je krásná a nám nezbývá než poděkovat i nečlenům sboru za ochotu a 
pomoc.  

 Na Den matek se u našeho sboru v žádném případě nezapomíná. I loni nás 
podarovali pánové krásnou květinou a v těch uniformách jim to vážně moc 
slušelo. K naší činnosti patří i spolupráce s okolními sbory. Je nám velikou ctí, 
že se můžeme účastnit a jsme zváni na jejich kulturní akce a oslavy. Zde je na 
místě připomenout si loňské pozvání hasičských sborů Mezilesí a Sněžné, kde 
probíhaly oslavy 130 let založení obou sborů.  

 

 
 
Pro nás byl loňský rok ve znamení 135 let založení sboru zde na Novém 

Hrádku. Oslavy jsme pojali trochu jinak. Rozložili jsme je do celého roku, dá se 
říci tak nějak postupně. 4. července od 14.00 hodin na hasičském hřišti jsme již 
tradičně uspořádali pouťové opékání selete. Využili jsme začínající pohodu 
prázdnin, krásné počasí a rozhodli se zpestřit toto odpoledne a večer ukázkami 
historické hasičské techniky. Svou návštěvou nás poctili sbory dobrovolných 
hasičů z Bohdašína, Borové, Domašína, Olešnice, Slavoňova a hasičský zá-
chranný sbor z Náchoda. Pro děti byl připraven doprovodný program. Takže o 
dobré pití, prasátko a zábavu opravdu nebyla nouze. K tomuto výročí vyšel i 
almanach, který jste měli možnost dostat přímo v tento den na místě, a nebo byl 
přidáván jako příloha červnových Frymburských ozvěn.  
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 Podzimní čas jsme se snažili zpříjemnit jako první Primátor ligou, která se 
konala začátkem září. I zde byla účast soutěžních družstev veliká. Po té násle-
doval již 3. ročník podzimní drakiády, která měla obrovský úspěch. No, a jestli 
si myslíte, že pouštění draků je jenom věc dětí, tak jste na velkém omylu. 
Leckterý rodič z toho nespí už několik dní předem, když vymýšlí nejoriginál-
nějšího a nejvýše letícího draka pro své dítko, protože takový krásný pohár z 
drakiády, kterým jsme letos obdarovávali vítěze, totiž doma každý nemá. Pro 
všechny je vždy přichystáno něco na zub, a když k tomu vyjde i počasí, které 
nám opět již druhým rokem přálo, tak si troufám říci, že se drakiáda stává zále-
žitostí rodinného odpoledne na našem hřišti, což je moc fajn.  

Víte, my se jako sbor snažíme fungovat a pracovat pro všechny věkové ka-
tegorie. A taková čertovská besídka toho byla důkazem. Na krásné divadelní 
představení čertů, Mikuláše a krásného anděla, se přišli podívat i starší občané. 
Že nebyl sníh a začalo pršet? Nevadí! Svařáček, čaj, káva nás všechny zahřály. 
K předvánoční atmosféře přispěly i dětmi ozdobené domácí perníčky. Byly 
vážně moc dobré. A abychom poděkovali i Vám všem za pomoc, práci a star-
ším členům za podporu. Je pro nás čest, že jsou stále součástí našeho sboru. Ta 
slavnostnější část oslav samozřejmě přišla v závěru roku. Na valné hromadě 
konané 28. prosince v restauraci Na Kovárně došlo k předání ocenění a vyzna-
menání všem zasloužilým členům a hostům.  

Ráda bych ještě závěrem poděkovala za sbor dobrovolných hasičů všem 
složkám zde na Novém Hrádku za pomoc a spolupráci, která během celého 
roku probíhá ke spokojenosti nás všech, ale hlavně úřadu městyse, za velkou 
vstřícnost a ochotu.  

Ráda bych připo-
mněla, že spousta nád-
herných fotografií z 
akcí pořádaných našim 
sborem, je ke zhlédnutí 
na internetových strán-
kách městyse pod ko-
lonkou hasiči. Zde 
samozřejmě najdete i 
výčet výjezdů a jejich 
podrobný popis, in-
formace o práci s dět-
mi a další.  

   Vám všem za mou maličkost přeji, ať tento rok je pro Vás všechny po-
klidný a hlavně přeji hodně zdraví.  

Petra Přibylová 
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Jak jsme třídili odpad v roce 2015 
 

Musím poděkovat všem, kteří se velice aktivně zapojují do třídění odpadů 

v našem městysi. Je smutné, že přesto se najdou tací, kteří odhodí odpad tam, 

kam nepatří a vůbec se nestydí, že ničí úsilí všech poctivých občanů. Všichni 

bychom měli být schopni prokázat, jakým způsobem likvidujeme směsný od-

pad. Někteří toto neřeší a odhodí odpad kdekoli.  Nevěřím tomu, že  po vytří-

dění recyklovatelných složek odpadu nezbyde odpad, který již nelze vytřídit a 

patří do popelnice. Zamyslete se nad tímto problémem. Jistě každý ví, koho se 

to týká. 

A kolik odpadů jsme v roce 2015 vytřídili? To ukazuje následující tabulka. 

 

Plastové obaly 15 000 kg 

Nápojové kartony (krabice od mléka, džusů apod.)   2 500 kg   

Skleněné obaly 12 000 kg 

Papír 17 000 kg 

Textil   4 000 kg 

Železo   9 000 kg 

Biologicky rozložitelný odpad 25 500 kg   

Objemný odpad (matrace, koberce apod.)   8 000 kg 

Směsný odpad 41 000 kg 

Drobné elektrospotřebiče      660 kg 

Televizory, monitory   35 kusů      900 kg 

Chladničky  28 kusů   1 120 kg 

Ostatní velké spotřebiče (sporáky apod.) 14 kusů      400 kg 

 

Na závěr mi ještě jednou dovolte, abych poděkovala všem, kterým není 

lhostejné, v jakém prostředí budou vyrůstat naše děti, vnoučata, další 

generace, a proto likvidují svůj odpad v souladu se zákonem a s platnou 

vyhláškou.  

Za městys Nový Hrádek  

Špreňarová Květa 
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Javůrek 
 

Možná jste si všimli, že na Šibeníku v nedávné 
době byl pokácen velký javor, tzv. "Javůrek".  
Rostl po dlouhá léta a stal se i místem různých 
setkání, příjemného odpočinku či milostných 
schůzek. O to více bylo těžší jej pokácet.   

 

Bohužel jeho velice špatný zdravotní stav - 
napadení infekcí kmene i kosterního větvení a 

velké prosychání nedávalo žádnou naději na jeho 
záchranu. Hrozilo riziko jeho rozlomení. Havarij-

ní stav byl potvrzen i znaleckým posudkem, který 
provedl Ing. Kolařík, Ph.D. Na stejném místě bude 

co v nejbližší možné době vysazen javor nový, stejně tak bude na místo 
vrácena i lavička, která byla z důvodu kácení dočasně odstraněna. 

Zdeněk Drašnar 
 

 

Dětský karneval 
 

V neděli 24. ledna od 14 hodin vypukla v sokolovně dětská show plná tan-
ce, soutěží a písniček. Řeč je o tradičním dětském karnevalu, kde jsme měli 
možnost spatřit 67 originálních masek a kostýmů v doprovodu 140 dospělých. 
Při promenádě jsme viděli princezny, čarodějnice, berušky, námořníka i lou-
pežníky, indiány a indiánky, klauna, kostlivce, Šmoulu, zelené mužíčky a 
mnoho zvířecích a dalších masek. 

Celou karnevalovou show organizovala a vedla Jana Šinkorová se svými 
pomocníky. Již při příchodu byly děti obdarovány sladkostí, omalovánkami, 
pexesem a jelením lojem. V průběhu odpoledne si vyzkoušely svoji šikovnost a 
schopnosti při zábavných soutěžích a na překážkové dráze umístěné pod bal-
konem. Odměňovány byly sladkostmi i věcnými cenami.  

„Dýdžejové“ Petr Bohadlo a Petr Hlaváček vtáhli nejen děti do proudu pís-
niček a tanečního skotačení. Na parketu se hemžily v barevných maskách 
pohádkové a seriálové postavičky s rodiči i prarodiči. 

Připravena byla také bohatá tombola a vrcholem odpoledne bylo vyhlášení 
nejhezčích masek. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno občerstvení, ve 
kterém nechyběly napečené domácí sladkosti místními členkami jednoty. 

Děkujeme za laskavou pomoc dárcům a sponzorům, kteří přispěli finančně 
nebo věcnou cenou. Jsou to: Sokol Nový Hrádek, Městys Nový Hrádek, Novo-
plast Přibylovi, Kaden, Kovap, MaVin-nástroje s.r.o., Josef a Marcela Berano-
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vi, Zuzana Hůlková, Velos, Roman Grym, Cestovní kancelář Jana Hudková, 
Potraviny Švorc, Potraviny Grim, Autodoprava Pavel Pop, Restaurace Kovárna 
a dárkové zboží Petra Přibylová, Lesnické práce Marešovi, Stavebnice Gaudia 
Stanislav Drašnar, Mikrobiologický ústav, ZŠ a MŠ Nový Hrádek. 

  
Velký dík za odvedenou práci patří všem pořadatelům, dobrovolníkům i ro-

dičům za přípravu kostýmů. Děti se mohou těšit na příští karneval. 
 

Za pořadatele: Jarmila Drašnarová 

 
Věděli jste to? 
 

Třebechovický betlém, jenž někdy bývá po korunovačních klenotech označován 
druhým národním pokladem, zná každý. Stejně známý je pak jeho hlavní autor, 
lidový řezbář Josef Probošt. Méně pak další jeho spolupracovníci Josef Kapucián 
a Josef Friml. 
 

Probošt byl vyučeným truhlářem, práce mu šla a už první figurky se velmi líbily. V 90. le-
tech 19. století uviděl Probošt někde velké pohyblivé betlémy a chtěl, aby se pohyboval i ten 
jeho. Nejprve se snažil vodit postavičky jako loutky, poté vytvořil systém provázků, který 
poháněl hodinový strojek. Nefungovalo to. Josef Probošt stavbě betléma zcela propadl. 
Dokonce zaměstnal ještě Josefa Kapuciána - výborného řezbáře, aby mu vypomohl s řezá-
ním figurek. Později pak ještě požádal Josefa Frimla - sekerníka, o pomoc vytvořit betlém, 
který by byl mechanický. 

Právě, posledně zmiňovaný tak umožnil díky svým znalostem a schopnostem, aby se fi-
gurky betléma začaly pohybovat. Pro nás je zajímavé, že autor mechanismu betlému Josef 
Friml, který se stal Proboštovým nejmilejším spolupracovníkem, se narodil 16. 11. 1861 
v Novém Hrádku, kde k řemeslu také povozničil. Následně se odstěhoval do Třebechovic 
pod Orebem, kde strávil většinu svého života, a také zde 28. 9. 1946 zemřel.   

Josef Friml byl dovedným sekerníkem. Toto řemeslo, dnes již zaniklé, přinášelo obživu 
dovedným konstruktérům dřevěných mechanismů do pil a mlýnů. Josef Probošt toužil, patr-
ně po vzoru vambeřických mechanických jeslí Longina Vittiga, svůj betlém uvést do pohybu. 
Někdy v devadesátých letech betlém vyfotografoval. Pro mnohé bude překvapením, že 
betlém byl postaven do pravého úhlu tak, jak se běžně v podhůří Orlických hor betlémy v 19. 
stol. stavěly. Mnohé rozdíly i přes špatnou kvalitu fotografie jsou patrné, betlém zdaleka 
neobsahoval tolik figur ani výjevů z běžného třebechovického života jako nyní. Shodná je 
patrně část představující život Ježíše Krista. Z fotografie není patrné, zda byl v této fázi 
betlém nějak pohyblivý, ale je to velmi pravděpodobné. Podle posouzení současných řezbá-
řů, kteří se mechanickými betlémy již nějaký čas zabývají, je pravděpodobné, že v této fázi 
byl betlém již částečně pohyblivý. Podle záznamů Viléma Koleše Probošt s Kapuciánem o 
pohyb figur již usilovali, ale systém, který zvolili, nebyl funkční a museli od něho úplně upus-
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tit. Je velmi pravděpodobné, že narovnání betlému do roviny souviselo se zabudováním 
mechanismu vytvořeného sekerníkem Frimlem. Několikrát je ve vzpomínkách pamětníků 
zmiňován pohyb betlému hodinovým strojem se šňůrami vedenými od hlavního válce. Tako-
vý mechanismus má vambeřický betlém Longina Wittiga a dva betlémy z Frýdlantska. Po-
kud první Proboštův betlém tento pohyb měl, šlo pravděpodobně o jiné figury než Kapuciá-
novy, které jsou osazeny v současném Proboštově betlému, neboť ty jednoznačně vykazují 
znaky podřízené mechanismu Frimlovu. 

 

 
 

Rohové uspořádání dnes upomíná oblý růžek, který tvoří ozdobný střed betlému, 
k napřímení do dnešní délky došlo patrně z důvodu snazšího umístění mechanismu. Ten 
první měl údajně mnoho nedostatků, ale díky podílu Josefa Frimla byl vytvořen jedinečný 
systém soukolí, vaček, hřídelí a táhel, který odborníci obdivují dodnes. Probošt neváhal 
leccos v betlému předělat a přizpůsobit podle rad sekerníka Frimla a jistě nelitoval, naopak, 
k nikomu nepřilnul tak úzce, jako k němu. Složité bylo vytvořit pohyb figur tak, aby napodo-
bovaly přirozený pohyb lidí při práci. V místech, kde figurky potřebovaly překonat větší vzdá-
lenost, vymyslel Friml soustavu dřevěných řetězců, které trochu připomínají řetěz jízdního 
kola. Potvrzení dokonalé práce tvůrců je fakt, že mechanismus s „občasným zaváháním“ 
chodí i dnes, po stu letech. Josef Friml se v dobrém zdraví dožil požehnaného věku 85 let a 
mnoho svých vzpomínek předal svému synu Josefovi, který se tak stal spolehlivým zdrojem 
informací. 

Troufám si říct, že naprostá většina z nás o tomto našem významném rodákovi, vůbec 
nevěděla. A teď to už víme :-). 

Zdeněk Drašnar  
zdroj: http://www.betlemy.cz/  
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Společenská kronika 
  

leden - březen 2016 
 
 
Naši nejstarší občané oslavili narozeniny: 

 

Šritrová Milada 82 let 
Votroubek Václav 70 let 
Hlaváčková Jiřina 71 let 
Suchánková Helena 75 let 
Novotný Josef 82 let 
Fišerová Miloslava 78 let 
Přibylová Blanka 76 let 
Jirmanová Božena 78 let 
Beková Zdeňka 76 let 
Rázl Jaroslav 83 let 
Přibyl Josef 81 let 

 
 

Klamtová Vlasta 78 let 
Školník František 70 let 
Linhartová Anna 91 let 
Hánlová Marie 83 let 
Lichý Josef 85 let 
Grulichová Květoslava 75 let 
Kotyška Josef 78 let 
Štěpánová Stanislava 72 let 
Grymová Marie 71 let 
Řeháková Anna 81 let 

 

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, dostatek životního elánu a optimis-

mu a ještě hodně spokojených a šťastných let v našem městysi. 

 

 

Noví občánci:  

Ema Vančurová 
Filip Tölg 

Šťastným rodičům blahopřejeme. 
 

 

 

Zemřel: 

Antonín Hartman 

Vzpomínáme... 

 
 

 



FRYMBURSKÉ OZVĚNY BŘEZEN 2016 

 

 33 
 

O jednom povedeném koncertu 
Jsem asi hodně pošetilý, když si myslím, že by bylo dobré, aby na Hrád-

ku fungovala kultura. Chtěl bych se vrátit o pár měsíců nazpět. Napadlo 
mě udělat něco pro starší generaci a tak se stalo, že v měsíci září jsem začal 
dojednávat koncert Marcela Zmožka a Máry.  

 
Ano, tři měsíce trvala 

příprava. Po domluvě 
s úřadem městyse jsem 
tuto náročnou akci rozjel, 
začal jsem propagací kon-
certu, na vlastní náklady 
nechal vytisknout plakáty 
a letáky, které dostali lidé 
do schránek i v okolí No-
vého Hrádku. Opravdu tři 
měsíce každodenní práce. 
A ejhle - vstupenky na 
koncert začaly rychle mi-
zet.  

Přiblížil se prosinec a 
koncert byl vyprodán. Ano 
- plné kino, což už tu ne-
bylo ani nepamatuji. Kon-
cert proběhl a myslím, že 

velmi úspěšně. Musím říct, že když koncert končil a lidé odcházeli, byl jsem 
nadšený z jejich reakcí.  Na koncert přišlo mnoho posluchačů z blízkého i vzdá-
leného okolí. Když to vezmu poměrem, tak přespolních bylo cca 80 procent. 
Ano, spousta cizích lidí přijelo k nám na Hrádek. Což si myslím, že je přece 
super, že se o nás ví.  

 
To nadšení mi vydrželo a nabilo silou toho, že tato práce má smysl. Když si 

prohlížím fotky z koncertu a vidím tam rozesmáté obličeje a nadšené lidičky si 
říkám, že všechno to úsilí stálo za to. A že by se podobné akce mohly opakovat. 
Ano opakovat, a to již ve středu 18. května 2016, kdy k nám na Nový Hrádek 
zavítá se svým programem oblíbená zpěvačka Mára. Takže jste všichni srdečně 
zváni. 

Váš Milan Chára 
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Frymburské ozvěny 
 

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

pod evidenčním číslem MK ČR E 10519 
 

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

• Stálí dopisovatelé: Anna Marková, Bc. Zdeněk Drašnar, Bc. Jarmila Drašnarová, 
Ing. Pavel Sobotka, Petra Přibylová, Jiří Hlaváček, Lidmila Martinková, Ing. Jero-
nym Holý, Pavel Bohadlo, Ing. Petr Hlaváček 

• Příspěvky, prosíme, zasílejte nejlépe mailem na adresu: jirka.hla@tiscali.cz 

• Nevyžádané příspěvky se nevracejí 

• Tisk: Daniel Wolf, Vrchoviny, náklad: 200 výtisků. Číslo vyšlo 28. 3. 2016 
• Příští číslo vyjde pravděpodobně v červnu 2016, uzávěrka bude 10. 6. 2016 
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Nejmladší členové SDH Nový Hrádek 

 

 
To byl Javůrek...
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