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Sobi
Potkal jsem dva soby,
měli správné hobby,
za polární kruh
dovezli si pluh,
zorali kus pustiny,
sází do ní zmrzliny,
pak půl roku čekají,
až vyrostou a dozrají

Závody
Nadešel den závodů,
já je taky pojedu.
Již na startu stojím,
malinko se bojím,
připravit, pozor – teď,
dole budu hned.
Hurá, hurá, hurá,
ve sjezdu jsem druhá,
k tomu první ve slalomu,
dvě medaile si vezu domů.

Zdeněk Drašnar



Zastupitelé obce Nový Hrádek
ve volebním období 2002 - 2006

…dokončení z minulého čísla.

Ing. Vratislav Mareš
Je ženatý, má 2 děti, pochází z Opočna. Je lesním 
inženýrem  Pracoval jako těžební mistr, lesní 
(hajný), revírník u Lesů ČR. Nyní soukromě 
podniká v lesním hospodářství a je odborným 
lesním hospodářem obce. Práce je i jeho 
koníčkem a kromě toho má rád cyklistiku, vodní 
sporty a hokej (na ten mu už ale nezbývá čas). V 
zastupitelstvu obce je poprvé.

Jak hodnotíte dosavadní vývoj obce, co se 
Vám líbí či nelíbí, co Vás trápí?
Nejsem zdejším rodákem, i když jsem 
sem jezdíval už jako malý kluk za tetou – 

učitelkou Rundštukovou. vývoj obce za 12 roků mého působení 
hodnotím vcelku pozitivně. Nedostatky, které vidím, zde nebudu 
uvádět, některé z nich budou určitě brzy projednávány 
v zastupitelstvu obce.

S čím chcete přispět v zastupitelstvu, jaké jsou 
Vaše plány?
Od konce loňského roku vykonávám obecního 
hajného – starám se o 23 ha obecních lesů. 
Pravděpodobně budu mít na starosti mimolesní 
zeleň v obci, vyjadřování se k těžbě stromů na 
nelesních pozemcích.

Ing. Jana Šinkorová
členka finančního výboru
Je vdaná, má 2 děti. Pochází z Horního Slavkova (u Sokolova). Vystudovala VŠ 
strojní. Pracovala na ISŠ v Dobrušce jako učitelka odborných předmětů a ve 
Stavostroji jako konstruktérka. V současnosti je na mateřské dovolené. Zajímá se o 
všechno kromě žehlení a uklízení…

Jak hodnotíte dosavadní vývoj obce, co se Vám líbí či nelíbí, co Vás trápí?
Plus je jednoznačně výstavba 3 obytných domů – na Hrádek přišli noví lidé a více 
lidí = více peněz = lepší infrastruktura => více lidí…
Minus je neperspektivní územní plán obce, který nenahrává individuální výstavbě 
rodinných domů.

S čím chcete přispět v zastupitelstvu, jaké jsou Vaše plány?
Dětské hřiště na sokolovně, úprava náměstí – autobusové a parkové části, začlenění 
obce do mikroregionu – od toho si slibuji možnost získání dotací či grantů na 
projekty, vytvoření perspektivního územního plánu…, více lidí na Hrádek = více 
peněz = lepší infrastruktura…

Libor Přibyl - předseda 
stavební a bytové komise
Je ženatý, má dvě děti, od malička je 
hrádovákem. Vystudoval střední průmyslovou 
školu elektrotechnickou – specializace 
silnoproudé rozvody. V tomto oboru také 
podniká. Rád jezdí na kole, hraje volejbal, 
koníčkem mu je  jeho zaměstnání, budování 
rodinného zázemí a počítače.

Jak hodnotíte dosavadní vývoj obce, co se 
Vám líbí či nelíbí, co Vás trápí?
Dosavadní vývoj bych hodnotil vcelku kladně. 
V rámci svých možností byla odvedena dobrá 

práce. Ušel se kus cesty, která nebyla v žádném případě jednoduchá, naopak 
potkávalo se spousta překážek, a ty se myslím zdárně dařilo řešit.

S čím chcete přispět v zastupitelstvu, jaké jsou Vaše plány?
Rád bych pokračoval v dobré práci svých předchůdců. Chtěl bych využít svých 
zkušeností nejenom z oblasti podnikatelských aktivit. Mým koníčkem je 
stavebnictví a elektrikařina, snažím se v této oblasti stále zdokonalovat. Své 
poznatky a um z těchto oborů bych rád využil ku prospěchu naší obce.



Irena Fišerová

Je vdaná a má dvě dcery. Pochází z Prahy, 
vzdělání má středoškolské – zdravotní sestra. Snad 
všichni ji známe z naší ordinace obvodního lékaře. 
Dosud pracuje ve zdravotnictví a její zálibou je 
turistika. 

Jak hodnotíte dosavadní vývoj obce, co se Vám 
líbí či nelíbí, co Vás trápí?
Pozitiva: oprava školky a školy, výstavba bytů a 
postupná renovace náměstí.
Negativa: chybějící kanalizace v oblasti Bukovce a Mikulášova kopce, chybějící 
prostor pro cyklistiku menších dětí.

Petr Bohadlo
člen stavební a bytové komise
Je ženatý a zatím bezdětný, od malička bydlí na 
Hrádku. Má středoškolské vzdělání s maturitou – 
specializace mechanik, seřizovač obráběcích NC 
strojů. Pracuje jako topič, seřizovač, řidič a 
skladník v Kadenu v. d., jeho zálibou je práce se 
dřevem (tu nádhernou kuchyňskou linku si vyráběl 
sám).

Jak hodnotíte dosavadní vývoj obce, co se Vám 
líbí či nelíbí, co Vás trápí?
Na Hrádku žiji spokojeně již od narození a 

myslím, že si obec v rámci svých existenčních možností vede výborně. Sám když 
jsem na obci něco potřeboval, setkal jsem se se vstřícností.

S čím chcete přispět v zastupitelstvu, jaké jsou Vaše plány?
Jako nováček neznalý chodu a fungování obce nejdu do zastupitelstva s nějakými 
megalomanskými plány, ale s chutí být platným v partě zastupitelů v následujícím 
volebním období.



Miloš Langr
Je ženatý a má tři děti. Na Hrádek se přiženil z Lanškrouna. je vyučeným 
elektromechanikem. Pracoval v Tesle Lanškroun, ŽOS Česká Třebová a dnes je 
soukromým podnikatelem – zlatníkem. Jeho zálibou je rodina, rekreační sport, 
údržba domu a příjemný odpočinek.

Jak hodnotíte dosavadní vývoj obce, co se Vám líbí či nelíbí, co Vás trápí?
Kladně bych hodnotil fungování školky, školy, zdravotní péče, lékárny, pošty aj. Na 
počet obyvatel to nejsou samozřejmé věci. Také dostavbu bytů a jejich obsazení 
považuji za úspěch.
Trápí mě prašné komunikace a v zimě hodně sněhu když není kam ho hrnout.

S čím chcete přispět v zastupitelstvu, jaké jsou Vaše plány?
Budu se snažit zajistit dobrý chod obce a vylepšovat podle finančních prostředků a 
možností.

Rekapitulace
Kladně hodnotí
- dosavadní vývoj obce 7 zastupitelů
- výstavbu 3 bytových domů 6 zastupitelů
- fungování MŠ, ZŠ, ordinace, lékarny, pošty 5 zastupitelů

Co hodnotí záporně:
- územní plán - velké množství sněhu v zimě
- prašné komunikace - kandidatura pouze 2 členů z minul. zastupitelstva
- odpadky - chybějící kanalizace v Bukovci a Mikulášově kopci
- chybějící občerstvení

Co budou podporovat:
- výstavbu dětského hřiště 2 zastupitelé
- postupnou rekonstrukci náměstí 4 zastupitelé
- začlenění obce do mikroregionu 2 zastupitelé
- vytvoření perspektivního územního plánu 1 zastupitel
- instalaci laviček na místech s pěkným výhledem 1 zastupitel
- dokončení fasády na školce, oplocení ZŠ 2 zastupitelé
- výstavbu garáží, osvětlení a komunikace u nových bytových domů  1 zastupitel

Budeme se těšit a zastupitelům držíme palce. Redakce.



OBEC  NOVÝ  HRÁDEKOBEC  NOVÝ  HRÁDEK
Hospodaření obce v roce 2002Hospodaření obce v roce 2002

z  toho investiceVýdaje:                                                                                Příjmy:
 41 133,00 Lesní hospodářství                                                 844 205,00 Daň z příjmu ze záv. Činnosti

 1 424,00 Příspěvek organizaci Branka                                    216 179,00 Daň z příjmu fyzických osob 
 167 035,10  691 282,10 MK - opravy včetně zimní údržby  57 358,00 Daň z příjmu fyz.osob z kap. výnosů                  

 6 195,00  6 195,00 Pitná voda - projektová dokumentace 846 571,00 Daň z příjmu právnických osob  
 39 223,10 Kanalizace vč. ČOV  k 18 b.j.                               1 316 019,00 Daň z přidané hodnoty                                    

 196 708,31 Mateřská škola                                                     14 010,00 Správní poplatky
 4 674 000,00 Základní škola, příspěvek na provoz 1 005,00 Odvody za odnětí zem.a lesní půdy                         

 765 239,45 Školní jídelna 13 034,00 Poplatky ze psů
 145 492,98 Kino   46 100,00 Poplatek z rekreačního pobytu 

 41 923,50 Knihovna   1 130,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 
 58 977,70 Kulturní činnost                                                     6 978,00 Poplatek z ubytovací kapacity                             
 33 344,30 Zdravotnictví     279 952,00 Daň z nemovitosti 
 25 703,40 Komise pro obřady a slavnosti3  642 541,00 Celkem daňové příjmy                                                                

 1 000,00 Příspěvek konfederaci politických vězňů
 478 153,50  1 542 806,90 Bytové hospodářství                                         80 366,00 Prodej pozemku                                                     

 76 979,23 Veřejné osvětlení                                                   32 900,00 Prodej akcií                                                                  
 35 695,20 Pohřebnictví 513 707,50 Příspěvky občanů na bytovou výstavbu         

 6 300,00  6 300,00 Územní plánování  32 900,00 Ostatní investiční příjmy – za akcie ČS               
 7 690,00  12 670,00 Komunální služby, výlep plakátů  626 973,50 Celkem kapitálové příjmy                                                          

 207 837,10 Odpadové hospodářství                                       
 60 897,70 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň                    6 440,00 Lesní hospodářství                                             
 85 400,00 Hasiči  24 000,00 Pronájem obchodu

 659 652,70 Obecní zastupitelstvo  53 125,00 Mateřská škola-příjmy od rodičů, dary 
 21 758,00 Volby do parlamentu ČR 510 315,85 Školní jídelna, stravné
 17 719,80 Volby do Zastupitelstva obce 55 824,00 Kino, vstupné
 14 353,00 Převody vlastním fondům obce (soc. fond)            32 159,90 Kulturní činnost

 1 062 225,56 Činnost míst.správy včetně pojištění majetku, 100,00 Tělovýchovná činnost – za pronájem  LV                
 40 005,70 Finanční vypořádání se SR - ZŠ 468 221,10 Bytové hospodářství, nájemné, služby

 665 373,60  10 565 947,73 Celkem výdaje                                                12 649,00 Pohřebnictví, pronájem hrobových míst 
 3 500,00 Zdravotnictví , nájemné, neinvestiční dary           

 10 708 973,54 Příjmy celkem                                                  122 476,40 Komunální odpad, prodej popelnice,služby          
 10 565 947,73 Výdaje celkem                                                 326,00 Za pronájem pozemku                                             

 143 025,81 Rozdíl příjmů a výdajů                                 79 550,00 Správa, prodej neinv.majetku, dary,náhrady 
Financování třídy 8 8 818,29 Příjmy z úroků a dividend                                     

- 97 867,44 Hypotéční úvěr - splátky12 858,-- Splátka půjčky o občana                          
 104 841,63 Změna stavu fin.prostředků na BÚ                        40 005,70 Finanční vypořádání ZŠ 2001  

- 150 000,00 Splátky dlouhodobého úvěru                              1 430 369,24 Celkem nedaňové příjmy                                               
- 143 025,81 Financování třídy 8                                                                   

 5 699 883,74   Vlastní příjmy celkem                                          

 14 353,00 Převody z rozpočtových účtů (soc.fond)             
 223 700,00 Dotace ze SR na školství, správu 

 99 897,00 Dotace z POV na úpravu veř.prostranství
 313 920,00 Dotace od obcí na školství  

 21 800,00 Dotace pro SDH  ze státního rozpočtu                
 4 550,00 Dotace od MZ na lesní hospodářství    

 4 164 000,00 Dotace ZŠ ze státního rozpočtu                     
 5 600,00 Dotace MŠ ze státního rozpočtu                              

 39 477,80 Dotace na volby do PČR a ZO
 121 792,00 Dotace na hypoteční úvěr 

 5 009 089,80 Celkem dotace                                                       

 10 708 973,54 Úhrn příjmů                                                                       



Celkem 5574,7 5574,7
Splátky hypotečního úvěru   0,0  138,8
Splátky úvěru na bytovou výstavbu  0,0  150,0
Počáteční  zůstatek  účtu                            75,8
Dotace od obcí na školství                         270,5
Dotace ze státního rozpočtu                        223,9
Příjmy a výdaje z finančních operací, úroky             5,0 40,0
Čerpání ze sociálního fondu  0,0  33,6
Příspěvky – Hospic, Stacionář 0,0 10,0
Správa včetně pojištění majetku a civilní služby  0,0 1146,0
Obecní zastupitelstvo  0,0  748,0
Hasiči  0,0  130,0
Vzhled obce a veřejná zeleň                             0,0  105,8
Odpadové hospodářství                                120,0  181,0
Komunální služby  0,0  6,0
Územní plán – změny 0,0 16,8
Pohřebnictví  18,0  37,0
Veřejné osvětlení  0,0  126,0
Bytové hospodářství – nové byty  284,5  50,0
Bytové hospodářství vč. úroků z HÚ                         272,0  774,0
Zdravotnictví  3,0  38,0
Komise pro obřady a slavnosti  0,0  28,0
Kultura ostatní                                             30,0  43,0
Knihovna  0,0  44,0
Kino  45,0  148,0
Základní škola – příspěvek na provoz PO 0,0 550,0
Školní jídelna   - přísp. na provoz,vratky                   0,0 230,0
Mateřská škola –příspěvek na provoz PO  0,0  250,0
Čištění odpadních vod, prodloužení vodovod.řadu   0,0  88,0
Příspěvek  DSO Orlické hory  0,0  5,0
Silnice včetně zimní údržby  0,0 354,7
Obchod  24,0  2,0
Lesní hospodářství                                 230,0 101,0
Prodej pozemku                                                        100,0  0,0
Daňové příjmy - mezisoučet                                     3 873,0
Daň z nemovitosti                                       280,0
Poplatek z ubytovací kapacity                     7,0
Poplatek za užívání veř.prostranství              1,0
Poplatek z rekreačního pobytu                     45,0
Poplatek ze psů                                            13,0
Odvody za odnětí zemědělské půdy          1,0
Odvody za odnětí lesní půdy                            1,0
Správní poplatky                                           15,0
Daň z přidané hodnoty                              1 359,0
Daň z příjmu právnických osob                 918,5
Daň z příjmu fyz. osob zvláštní sazba                       49,9
Daň z příjmu fyz. osob  z podnikání   220,0
Daň z příjmu ze záv.činnosti                       962,6

Příjmy v tis.Kč Výdaje v tis.Kč
 Rozpočet na  rok 2003
Obec Nový Hrádek



Krátce…      ?
• 12. a 13. prosince 2002 bylo na historickém summitu EU 

v dánské Kodani po vstupních jednáních pozváno ke vstupu do 
Evropské unie 10 kandidátských zemí: Česká republika, 
Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Estonsko, Litva, 
Lotyšsko, Malta a Kypr. Pod modrou vlajku s hvězdami má přibýt 
více než 70 milionů občanů.

• 15. prosince se v místním kině konal Vánoční koncert žáků ZUŠ 
v Náchodě s dirigentem J.Vlčkem. Program byl sestaven 
z vánočních písní, koled a z melodií klasicismu a baroka. 
Tradičně dobrý výkon mladých muzikantů umocnil svým 
vystoupením zejména zpívající trumpetista Štěpán Přibyl.

• 15. prosince 2002 byl na sjezdu ODS v Karlových Varech místo 
zakladatele strany Václava Klause zvolen předsedou strany 
Mirek Topolánek.

• 26. prosince se na Štěpánské zábavě v místní sokolovně při 
hudbě HEKTOR dobře pobavilo a zatančilo si asi 300 účastníků.

• 26. prosince odpoledne předvedli v kostele sv. Petra a Pavla 
mladí věřící divadelní představení Vánoční povídka.

• 29. prosince P. Jaroslav Linhart přednesl v kině hodnotnou 
přednášku s diapozitivy a působivou hudbou z cesty do Turecka 
nazvanou Z Čech až po Ararat.

• K 31. 12. 2002 byl na základě reformy veřejné správy v ČR 
zrušen Okresní úřad v Náchodě. Pravomoci okresních úřadů od 
1. 1. 2003 přecházejí na krajské úřady (Hradec Králové) a 
pověřené městské úřady (Náchod).

• K 31. 12. 2002 byla zkolaudována stavba větrné farmy. Provoz 
farmy dosud nezačal.

• 4. ledna 2003 provedli v naší obci i v celé ČR malí koledníci za 
dospělého doprovodu úspěšnou Tříkrálovou sbírku, kterou 
organizuje na pomoc lidem v nouzi Česká katolická charita. 
Projekt 2003 má název Dům na půli cesty.

• 4. ledna TJ Sokol uspořádala Sokolský ples s hudbou MAXI 
BEND. Pěkná výzdoba, bohatá tombola a předtančení tanečního 
klubu Finist vytvořilo příjemnou a důstojnou atmosféru plesu.

• 30. ledna 2003 se konalo v Národním divadle v Praze rozloučení 
s prezidentem nazvané Pocta Václavu Havlovi. V neděli 2. 
února o půlnoci jeho prezidentský mandát skončil.

• 1. února proběhla ve zcela zaplněné sokolovně pro místní 
soutěžící dětské páry velmi úspěšná taneční soutěž nazvaná O 
sokolské pero.

• 4. února 2003 z mapy zcela zmizela Jugoslávie a vznikly státy 
Srbsko a Černá Hora.

• 8. února hasičský sbor uspořádal tradiční a hodně navštívený 
Hasičský bál s předtančením mladých tanečníků a s bohatou 
tombolou.

• 15. a 16. února se konaly dobře zorganizované lyžařské závody O 
cenu Frymburku za rekordní účasti 140 závodníků. 

• 17. února 2003 byla Obec Nový Hrádek na setkání v 
„Bartoňových vilách“ přijata do Dobrovolného svazku obcí 
Region Orlické hory.

• 21. února v kině učitel Josef Tejkl přednesl silně působivou 
přednášku s diapozitivy a hudbou o výpravě do Ekvádoru 
nazvanou Větší než Everest.

• 22. února se na ukončení sezóny konal  3. reprezentační ples 
pořádaný rodičovským sdružením mateřské a základní školy. 
K tanci hrála hudba GRUNDIG a s pěkným předtančením 
vystoupil místní taneční klub Finist a dospělí tanečníci 
z Dobrušky. Následující den v neděli odpoledne byl pořádán 
dětský karneval.

• 28. února 2003 ve 3. prezidentské volbě zvolila Poslanecká 
sněmovna a Senát prezidentem České republiky Václava 
Klause.

• 3. března se ve výborovně sokolovny konala Valná hromada TJ 
Sokol.

----------------------------------------------------------------------------------
Čínské přísloví:  Až k mostu dojdu, uvidím, jak po něm přejdu.

A. M.



Závody ve sjezdovém lyžování
Ve dnech 15. a 16. února 2003 se v Novém Hrádku uskutečnily 

závody ve sjezdovém lyžování všech kategorií žactva a juniorů.
To je hodně suchá věta, že? Co se ale ve skutečnosti dělo, to ví 

jen několik  zasvěcených. Náš lyžařský oddíl byl totiž pověřen 
zorganizováním celostátního přeboru České obce sokolské ve sjezdovém 
lyžování pro všechny dětské a juniorské kategorie. Proč ta čest? No, 
můžeme se jen dohadovat, ale rozhodující důvody jsou asi dva: jako nápad Vaška 
Sychrovského jsme nabídli ubytování v sokolovně s polopenzí za velmi přijatelnou cenu a 
potom ta druhá věc - z prostředků ČOS máme rolbu. Bylo to asi něco ve smyslu „tak se 
ukažte!“

Ale to samozřejmě není všechno. Sobotní závod jsme chtěli pojmout jako závod 
otevřený, tradiční boj „O cenu Frymburku“, navíc jubilejní dvacátý ročník. A taky byl na 
tento den vyhlášen přebor Župy Podkrkonošské-Jiráskovy. To znamenalo vyhodnotit tři 
závody v jednom, což předpokládalo perfektně připravit trať pro spoustu závodníků (a pro 
dvě kola!) a také připravit ceny pro vítěze. Obojí se ukázalo jako hodně náročné.

Začnu přípravou tratě. Nedostatek sněhu byl největším problémem. Vašek 
Ducháček rolbou připravil terén perfektně a navíc v prostoru Roubalova kopce nahrnul kupy 
sněhu, které měly sloužit jako zásobárna sněhu pro případ vydření některých míst až na 
hlínu. Rolba by byla schopna dohrnout sníh ke kritickým místům a zhutnit jej – to ale 
nakonec naštěstí nebylo potřeba. Mrzlo a podklad vydržel i když během závodu se některá 
místa změnila v ledové plotny. A potom druhý aspekt: kloubové tyče jsou krásná (a drahá!) 
věc, ale upevnit je do sjezdovky vyžaduje dostatek sněhu. Tam byl kámen úrazu: sněhu bylo 
málo a pod ním byla asi 30-ti centimetrová vrstva zmrzlé zeminy. Vrtací souprava na sníh a 
led byla k ničemu, takže musela nastoupit silná technika – zemní vrtačka a vrták 
s diamantovým hrotem. Vrtání potom probíhalo tak, že vrtající na té vrtačce seděl, aby ji 
dostatečně zatížil: strašlivá dřina. Postavení trati obřího slalomu trvalo tři hodiny a 
zaměstnalo několik lidí. Velel tomu Vašek Sychrovský, zeptejte se, jaké to bylo... 

Příprava cen nebyla náročná fyzicky. Byl to takový rébus. K dispozici jsme měli 
spoustu hodnotných věcí od mnoha firem (seznam dárců zmíním na konci článku), ale 
představte si: Cena Frymburku se jela na čtyři kategorie, župní přebor na pět a přebor ČOS 
rovněž na pět ovšem dvakrát (obří slalom a slalom). V každé kategorii tři nejlepší. Chlapci a 
děvčata. Zvláštní ceny pro sobotní závod: nejrychlejší závodník, nejrychlejší závodnice, 
nejmladší účastník. Pro župní přebor věnovala naše župa diplomy a poháry pro vítěze. Pro 
přebor ČOS jsme měli diplomy a krásné medaile, ale jen pro mladší žáky, starší žáky a 
juniory. Ti nejmladší a předžáci by nedostali vůbec nic. To jsme ovšem nemohli dopustit, 
tam jsou totiž děti, které si medaile váží úplně nejvíc, je to pro ně opravdu čest a veliká 
motivace: z prostředků oddílu jsme proto opatřili medaile i pro ně. A teď si s tím poraďte a 
rozdělte to… No, v přípravě jsme všechno zvládli, zbývalo už „jen“ dobře zorganizovat 
vlastní závod.



Páteční (14.2.2003) odpoledne tedy probíhalo na několika „frontách“. 
Od půl čtvrté se stavěla trať, instalovala se elektronická časomíra, 
připravovaly se různé věci v prostoru cíle, „hrádouští“  hasiči stavěli 
u startovního můstku stan (moc za tu práci děkujeme, v průběhu obou 
závodů to byla záchrana pro děti čekající na start, vítr na Roubalově 
kopci byl opravdu ledový). A v sokolovně se začaly ubytovávat 
oddíly zdaleka. Večer tam proběhla prezentace  a první losování 
startovních čísel. Byl to hodně dlouhý den, já osobně jsem se do 
postele dostal v jedenáct večer a do sobotního rána jsem nespal moc 
dobře. Únava, nervy…

Sobota.
Osm hodin ráno.
V areálu na Panské stráni už je rušno.
Organizátoři jsou v plné práci, pomáhají i děti z našeho oddílu. Probíhá prezentace 

oddílů, které se zúčastní pouze závodu O cenu Frymburku a těch sokolských oddílů, které 
dorazili ráno. Počet startujících překračuje 120. Chystá se komentátorské stanoviště 
v prostoru cíle (dnes komentuje Andrea Pavolková), kontrolují a zkoušejí se vysílačky. Šéf 
rozhodčích Zdeněk Drašnar vydává poslední pokyny. Staví se nafukovací dvacetimetrový 
oblouk s reklamou jednoho ze sponzorů (SEMTEX – energy drink), chystá se výpočetní 
technika (Ráďa Holý), probíhá prohlídka tratě. Připravuje se startovní můstek  (Pepa 
Potůček). Následuje porada vedoucích oddílů a v deset hodin je závod v obřím slalomu 
odstartován. Jeho průběh a organizaci sleduje zástupce české obce sokolské, Mgr. Arnošt 
Binter, důlěžitá to osoba v českém lyžování. Během dopoledne dorazí i další zástupce ČOS, 
pan Petr Syrový, metodik sportů ČOS. Závody mezitím probíhají bez problémů, jediné 
chvilkové zdržení znamená porucha a následná výměna vysílaček, zabezpečujících spojení 
mezi startem a cílem. Když potom začne zlobit mikrofon a zesilovač na komentátorském 
stanovišti, všichni organizátoři mají nervy řádně pocuchané, ale tohle na průběh závodu 
nemá žádný vliv. No a po několika hektických hodinách je tu konec. Počasí se docela 
rozblázní, vítr fičí i v prostoru cíle, sněží. Vyhlašování výsledků a předávání cen 
jednotlivých závodů a kategorií se pěkně protáhne, ale to už je velmi příjemné čekání. 
Hlavně pro ty, kteří stanou na stupních vítězů. Závodu se kromě domácích zúčastnili 
závodníci z Broumova, Deštné, Nového Města, Teplic nad Metují, z Olomouce, Olomouce – 
Nových Sadů, Blanska, Kolína, Českých Budějovic a Frýdštejna. 

Vedoucí oddílů se během závodů dohodli, že slalom na neděli bude postaven v 
tom samém prostoru, na mírnější Malé panské stráni – hlavním důvodem byl fakt, že během 
závodů na strmější Velké panské jezdila lyžující veřejnost a nezůstal na ní téměř žádný sníh, 
pouze ledové plotny. Protože slalom speciál se 
nejezdí tak často a je to těžká disciplína, byla 
oprávněná obava, že děti by si nezajezdily a 
spousta by jich ze závodu vypadla.

Nastává poněkud šílený kolotoč 
přestavby trati. Přichází opět ke slovu zemní 
vrtačka  a těžká dřina. Počasí je velmi nevlídné: 
silný vítr, mráz osm stupňů a stoprocentní 
vlhkost vzduchu dávají všem řádně zabrat. Trvá 
to více než dvě hodiny.

V sedm večer je v sokolovně zahájeno slosování pro nedělní závod, poté 
vydáváme startovní čísla oddílům, jejichž zástupci jsou 
přítomni.
Celodenní vypětí, dehydratace a snaha po 
odreagování způsobí příjemné večerní 
setkání  Na kovárně. Pár organizátorů 
z Hrádku a Olomoučáci hodili besedu. 

Žádné opilecké 
historky 
nečekejte, 
přesto se 
odehrála velmi 
milá a zábavná 

věc: mezi závodníky z Olomouce byla i holčička jménem Da - Som 
Lee (r. nar. 1993) korejského původu. Se svými rodiči jsou v Česku 
asi rok a půl, bydlí v Olomouci. Její rodiče ji na závody doprovodili 
(spali všichni v sokolovně – no není to exotika? ) a teď večer přišli do 
hospody a přinesli pro všechny pohoštění: plátky sušené uzené sépie 
s pikantní omáčkou v kelímku. Nebylo to špatné, ale více než dva 
kousky už nebyly k rozžvýkání. No a co napadlo Pepu Svatoně? 
Objednal jim na oplátku naši specialitu, utopence. Načež nastala 
půvabná situace. Jak jim přeložit název této pochoutky? Hovořili 
totiž jen anglicky, česky zvládli pouze pár frází… Jeden 
z olomouckých se snažil konverzovat celkem slušnou angličtinou, 
ostatní paběrkovali (sorry Pavlíno a Martine, vy s vaší zkušeností 
z jižní polokoule jste to brali opravdu s nadhledem).  A tak jsme 
vymysleli pro utopence opravdu otrocký překlad: dead man under 
water (mrtvý člověk pod vodou). Následovalo složité vysvětlování 
způsobu přípravy a proč ten název… Konec toho už jsem ale na 
vlastní oči a uši nezažil, odešel jsem domů spát, pár dnů poté mi ale 
přišel mailem prý správný překlad utopence: „pickled sausage slices“.

V neděli potom proběhly závody ve slalomu opět na dvě kola, tentokrát už jako 
přebor ČOS (neveřejný závod). Zúčastnilo se jej 61 závodníků. Trať slalomu byla 
náročnější, měla 29 branek a to se projevilo ve vyšším počtu závodníků, kteří nakonec nebyli 
klasifikováni. Rovněž i tento závod přinesl zajímavou podívanou a povedlo se jej 
zorganizovat bez chyb. Zima v prostoru startu byla ale ještě větší než v sobotu, vítr měl 
opravdu sílu. Být na Roubalově kopci znamenalo dokonale promrznout. Ale elán 
organizátorů a hlavně samotných aktéru překonal i nepřízeň počasí. Všechno dopadlo dobře.

Bohužel není v možnostech tohoto článečku zveřejnit výsledky závodů, je to 



dlouhé čtení. Můžete si je stáhnout z webových stránek naší obce (sekce lyžování), nebo 
požádat někoho z týmu organizátorů o jejich zapůjčení. Existuje rovněž velmi rozsáhlý 
archiv digitálních fotografií ze závodů a jejich přípravy: má-li někdo zájem, může se obrátit 
na autora tohoto článku.

Snažili jsme se krátkou zprávu o závodech zveřejnit v Novinách Náchodska a 
Orlických novinách, zřejmě však nebyl zájem, komunikace s redakcemi nebyla možná. Je mi 
to trochu líto, závody v celostátním měřítku se v našem regionu nepořádají denně a na 
každém rohu. Uspokojení z organizování zdařilé akce nám však už nikdo nemůže vzít – a to 
je ta správná odměna. Chtěl bych ještě volně citovat pana Bintera z ČOS který nám řekl, že 
se jako funkcionář účastní mnoha mezinárodních závodů, ale u nás si spravil chuť. Tady 
totiž nejde o ty nehorázné peníze, žádné intriky se nekonají, všechno je podřízeno jedinému 
cíli: umožnit dětem závodit a ocenit je. On i pan Syrový nám blahopřáli k organizaci závodů 
a tvrdili, že předčila jejich očekávání. Teď to je, jako že nás chválím: taky že ano! Je za co. 
(Jestli se to někomu nelíbí, ať si to zkusí J.)

Na kom ležela zásadní tíha závodů? To mají na svědomí dvě známé firmy, Vašek 
Sychrovský a Jeryn Holý, jak jinak… Ale bez celého kolektivu „šílenců“ by to nešlo. Byl 
jsem jeho součástí a jsem tomu rád. Na to se bude hezky vzpomínat… 

Bylo by dobře, aby si všichni Hrádováci a příznivci Hrádku uvědomili, jak 
významná akce to na naší stráni proběhla. A aby všichni, kdo se jakýmkoliv způsobem toho 
kolotoče zúčastnili měli dobrý pocit, že byli u něčeho hodně významného. Opravdu nejsem 
schopen je všechny jmenovat, ale možná to ani není nutné. Mezi řádky se najdou. Díky.

Chci zvlášť poděkovat Péťovi Hlaváčkovi, že na webových stránkách naší obce tak 
pohotově zveřejnil zprávu o závodech a nabídl ke stažení kompletní výsledkový servis i pár 
fotografií.

Za všechny organizátory bych rád poděkoval nejenom všem oddílům za účast na 
závodech, závodníkům za předvedené výkony (bylo to pěkné zápolení!), kuchařkám za sqělé 
jídlo pro naše hosty, dětem z našeho oddílu za pomoc při přípravě a organizaci závodů, ale 
rovněž všem, kteří věnovali hodnotné ceny pro vítěze. Jsou to firmy a jednotlivci:

RM SPORT Dobruška; SEMTEX; OP VZP Náchod; VEBA  Broumov; 
Pivovar Primátor Náchod; KADEN Nový Hrádek; KOVAP Nový Hrádek; VELOS 
Nový Hrádek; ATAS Náchod; DETECHA Nové Město nad Metují; ProDos Dobruška; 
KB Dobruška; KB Náchod; Tiskárna Macháček Mezilesí; B.S.C. Náchod; DELMO 
Michal Možný Nový Hrádek; EmiSoft Ing. J. Holý Nový Hrádek; Ing. Vratislav Mareš 
Nový Hrádek; DakoCytomation; TOM&TOM Pneuservis Dobruška; Župa sokolská 
Podkrkonošská-Jiráskova; Ústředí České obce sokolské Praha; Potraviny Švorc - Nový 
Hrádek; Obec Nový Hrádek. Dík patří i místním hasičům za vybudování zázemí 
v prostoru startu.

No a tak zase někdy příště. Závody O cenu Frymburku tady budou opět za rok 
(bude-li sníh), něco většího možná za pár let. Uvidíme, jak nám to nadšení vydrží.

Imrich Chrenko
ředitel závodu

Výpis z oficiálních propozic:

Delegát ČOS                    Mgr.Arnošt Binter                         
Výpočetní technika             Ing.Radim Holý                            
Časomíra                       Ing.Jaroslav Špička                       
Hospodář                       RNDr.Lenka Šinkorová                      
Lékař                          MUDr.Marcela Chrenková                    
Velitel tratí                  Václav Sychrovský                         
Autor tratí                    Mgr.Pavlína Sychrovská                    
Hlavní rozhodčí                Zdeněk Drašar                            
Předseda organizačního výboru  Jeronym Holý                              



Soutěž – článek na „M“
Děkujeme všem, kdo nám zaslali soutěžní 
příspěvky (dokonce i po termínu soutěže) – 
článek, ve kterém všechna slova začínají 
písmenem „M“. Těšíme se zase někdy u jiné 
soutěže. 

Redakce

V termínu přišel jediný - a tedy vítězný příspěvek:

Milá mládeži,

mám možnost mít malou motorku. Mám málo „money“, mořím 
manželku – musím mít motorku!

Minule mi manželka mukla: „Možná můžeš mít motorku, mimořádně 
mě můžeš mořit.“

Manželku mořím měsíc. Motorka mizí… Mimochodem, manželčina 
milovaná motyčka málo maká. Mám motivaci mulčovat motykou – 
momentálně makám, mulčuji, mandluji, mačkám makovice, malátním. 
Manželka může mlsat maliny, mít magazíny,  mrazit maso. Moje motorka? 
Minula mě. Motorku má myslivec Martin – malý mizera. Měl mnoho 
„money“.

Měsíc mulčuji motykou, mořím míň. Manželka mlsá maliny. Mám 
mizernou motivaci – motorka mi mizí. Malujeme miniatury motorek, 
mopedů, motocyklů. Maluji málo, manželka moc. Maluji milovanou 
Martinovu motorku - měla modrou metalízu, mimořádně moderní motorka. 
Měla málo minulých majitelů. Malovanou motorku mám mezi modely 
motorek. Mrzí mě – musím mlčet. Mám milovanou manželku…

Mirek

Další dva příspěvky došly sice po uzávěrce soutěže, přesto je zde uvádíme.

Ô
Milá Mílo,

miluji malebné městečko mého mládí. Moje mysl míří mezi mé 
miláčky, mladé, milé, mírně mladé, moudré, minulostí malované. Mládež 
milovaného města má mnoho mimořádných matek, mužů, manželů, 
milenek, milenců. Marie Moláčová má malé miminko, moc miloučké. 
Mladí muži mají moderní mercedesy. Mnozí mladí mají mobil, milionová 
města miliony mobilů.

Mám mluvit moudře? Mám mnoho myšlenek. Mám milého, 
moudrého, modrookého muže. Moc mne miluje.

 Malý Míša mlsá med, marmeládu, miluje meruňky, mají mnoho 
minerálů. Maliny máš mimořádně medové. Mleté maso máme mnohokráte 
měsíčně. Mléko, minerálku, mošty musí mít muž, Míša, Marunka.

Měsíc máj milují milenci. Maratón mládí má mnoho motivů, moře 
moderních myšlenek, modré mráčky míjejí mávnutím.

Máj může mladé motivovat, mít mimořádné morální, mateřské, 
mezinárodní motto – mír.

Myšlenka mizí,
miluji máj,

miluji mládí
miluji mír.

Míle
 Marina

Ô
Milá maminka Marie

Moje milá maminka má malou Mílu. Míla má marťánka. Marťánek má 
mokasiny, modrou mikinu. Míla má Martina. Martin má malé morče. Moc 
malé! Maminka má moc mrzutostí. Mílo, Mílo! Míla, Martin mají 
mercedes. Mizí mezi meze.

Liduška Sobotková



Společenská kronika
leden – bøezen 2003

Naši nejstarší 
občané oslavili narozeniny:

Lejpová Eliška Náchodská 52 78 let
Nováčková Vlasta Končiny 225 77 let
Štěpánová Anežka A. Kopeckého 141 89 let
Linhartová Anna K Javůrku 313 78 let
Hažer Jan Končiny 162 78 let
Přibylová Božena Bukovecká 105 78 let
Hamerský Bohumil Rzy 13 87 let
Dernerová Anna Hradní 100 95 let

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

Nový občánek: 

Jan Tőlg

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Zemřeli:

Anna Bornová
Božena Rufferová
Bohuslav Černý
Bohuslav Lejp

Božena Škodová
Božena Šmídová

Vzpomínáme...



Vzpomínka na Bohuslava Lejpa
Dne 16.2.2003 odešel pan Bohuslav Lejp. Odešel bez slůvka rozloučení... Sám 
pocházel z úrodného kraje, z Českého Meziříčí, a přiženil se do hornatého 
prostředí, kde život není pohodlný a lehký. Natolik si oblíbil Nový Hrádek, že zde 
začal působit ve veřejné správě, až byl v roce 1971 zvolen předsedou tehdejšího 
Místního národního výboru. Navázal tak na práci svého předchůdce Václava 
Suchánka. Takto působil až do roku 1989. A jako „hlava“ obce se zúčastňoval 
bezpočtu jednání týkající se existence a všeho, co se dělo a mělo dít. Poznal 
obtížnost podmínek rozvoje prostředí, ve kterém žil. Vždyť přišel do období, kdy se i 
Nový Hrádek podobně jako všechny podhorské obce vylidňoval. Lidé odcházeli 
bydlet do větších měst, kde se prováděla velkolepá výstavba bytů v panelových 
domech a snadná výstavba rodinných domů podporovaná především státními 
podniky. Chudé horské chaloupky nemohly již plnit nároky mladého člověka. Viděl, 
že je nezbytné urychleně se situací vážně zabývat. A tak s týmem dalších 
spolupracovníků a novými postoji nadřízených orgánů nastává v 70. letech oživení 
a období postupného zvyšování stavební aktivity.
Pro připomínku tohoto období se alespoň krátce zmíním o některých důležitých 
akcích, k jejichž uskutečnění zemřelý Bohuslav Lejp přispěl.
Především to bylo zpracování Směrného územního plánu, kdy se spolu s městy 
náchodského okresu dostává tohoto významného dokumentu i Novému Hrádku, 
čímž byl zdůrazněn jeho význam v minulosti, a kterým by i v budoucnosti měl být. 
Vznikla nová sídliště rodinných domů - ulice K Javůrku, Pod Šibeníkem, U 
Sokolovny, U Stadionu, vše s technickou vybaveností. Byly to stovky metrů 
kanalizačních sítí, vodovodních řadů a to i v ulicích stávajících jako např. 
Kopeckého ulici, asfaltové ulice, nové chodníky, veřejné osvětlení. Bylo postaveno 
nové kino jako víceúčelová budova a upraveno jeho okolí, postavena telefonní 
ústředna (v tehdejší době nezbytná); byl postaven vodojem pro objem 250m3 vody. 
Velice náročnou akcí byla přístavba základní školy v Náchodské ulici, aby tak po 
rekonstrukci stávající budovy školy vznikla moderně vybavená budova odpovídající 
současným požadavkům polytechnické výchovy dětí. Současně s přístavbou školy 
bylo vybudováno i veřejné osvětlení v bezprostředním okolí, které v konečné fázi 
čeká doposud na úplné dokončení. Připravovala se i výstavba centrální čistírny 
odpadních vod v Rokolské ulici, která se však neuskutečnila. Podobně se 
neuskutečnila i připravovaná dodavatelská výstavba rodinných domů na Roubalově 
kopci, a to kvůli vzniku zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, který 
vstoupil v platnost těsně před zahájením vlastní výstavby.
Byl postaven lyžařský vlek na Panské stráni, který byl předchůdcem současného, 
spolu s osvětlením sjezdovek. Vedle chudých horských chaloupek vyrostl v krátké 
době Hrádek vskutku nový s bytovou a občanskou vybaveností, a to za obtížných 
podmínek a převážně svépomocí (tehdejší tzv. akce „Z“=práce zdarma).
Kromě toho byly v tomto období postaveny bytové jednotky tehdejších závodů 
Velorex, Kovodružstva a Státního statku.
Bohuslav Lejp při jedné významné události řekl: “Nový Hrádek byl městečkem 
pracovitých rukou.“ 
I přes politicky složitou dobu, ve které Bohuslav Lejp působil, se dobře zapsal do 
historie Nového Hrádku.

Jiří Hlaváček



Nezaměstnanost v Novém Hrádku v roce 2002
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KINO NOVÝ HRÁDEK
2. čtvrtletí 2003

sobota
28.6.
19:30

SEXY PÁRTY
…divočejší už to nebude. „Nikdy nelez do 
postele s nikým, kdo je větší magor než ty.“ 
Prcičková komedie USA. Hrají: R. Reynolds, 
T. Reid, T. Matheson, K. Penn aj. 
Režie: V. Becker.

USA
titulky

mládeži přístupný
39,- + 1,- Kč

PÁTEK
30.5.
19:00

DOBA LEDOVÁ
Přišli. Rozehřáli. Zvítězili. Americký 
animovaný film v českém znění. Namluvili: J. 
Lábus, O. Jirák,P. Rychlý, Z. Nandal aj. Režie: 
Ch. Wedge. Přijďte se pobavit!

USA
české znění

mládeži přístupný
39,- + 1,- Kč

sobota
10.5.
19:00

DNES NEUMÍREJ
James Bond už po dvacáté! Velice dobrodružná 
širokoúhlá bondovka s Piersem Brosnanem 
v hlavní roli. Titulky. Dále hrají: H.Berry, T. 
Stephens, R. Pike, R. Yune, K. Tang… Režie: 
Lee Tamahori. Ústřední píseň zpívá Madona.

USA
titulky

mládeži přístupný
39,- + 1,- Kč

sobota
19.4.
19:00

C R O S S R O A D S
Sny se mění, ale přátelé zůstávají. Popová 
královna Britney Spears v hudební road movie. 
Americký hudební film s titulky. Dále hrají 
Anson Mount, Zoe Saldana, Tarin Manning. 
Režie: Tamra Davis.

USA
titulky

mládeži přístupný
39,- + 1,- Kč

Připravujeme: 
Rok ďábla, Pán prstenů: Dvě věže, 

Kameňák a Dary Devil.
V ceně vstupného na jednotlivá představení je připočítán příplatek 1,- Kč 

dle zákona ČNR č. 241/82 Sb.
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