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ROK   2003 
 
 

P o � a s í 
 
 
Leden 
Na Nový rok 2003 byl velký mráz –10 stup��  a vzáp�tí 2. ledna pršelo a teplota klesla k nule. Celé 
dva dny propršely. K ochlazení došlo 6. ledna , kdy klesla rtu� teplom�ru na –8 stup�� a v dalších 
dnech až na –13 stup��. P�es tuhé mrazy bylo sn�hu málo, asi 10 cm. Dále bylo lednové po�así 
mlhavé, obloha zamra�ená s teplotami mírn� nad nulou. Všude bylo plno ledu. Sn�žit za�alo 
v poslední dekád� m�síce. Tlouš�ka mokré sn�hové pokrývky dosáhla 20 cm. Koncem m�síce se 
ochladilo a vytvo�ila se p�kná sanice. 
Únor 
M�síc za�al krásnou zimou jak má být. Sn�hu p�ibylo na 50 cm a mrzlo. Podobný ráz si zachoval 
únor až do konce. Sn�hu p�ibylo k 70 cm a chumelení se st�ídalo �asto  se slunným po�asím. Ranní 
teploty nestouply nad nulu a pohybovaly se v rozmezí –1 až –12 stup��. Podmínky byly velmi 
vhodné pro lyžování. V noci mrzlo, ve dne na slunci se teplota vyšplhala až na + 22 stup��. 
B�ezen 
Za�átkem b�ezna se ješt� lyžovalo, ale sn�hu radikáln� ubylo. Ranní teploty byly velmi prom�nlivé, 
mrzlo pouze za�átkem m�síce. Jinak byly teploty mírn� nad nulou +2 až +6 stup��. Z�stávaly a 
pomalu se zmenšovaly kupy starého sn�hu, na který ob�as napadl slabý poprašek. Noci byly chladné 
a vál studený vítr. 
Duben 
M�síc za�al slunným po�asím, ale teploty klesaly. Koncem prvního týdne sn�žilo, byla i vánice a 
souvislá sn�hová pokrývka dosáhla asi 3 cm. V polovin� m�síce už ráno nemrzlo a došlo 
k výraznému oteplení. P�íroda se ale hned probouzet neza�ala. Po novém ochlazení o Velikonocích 
padal déš� se sn�hem. Ke konci m�síce bylo teplé a slunné po�así s nejvyšší ranní teplotou +13  a 
v poledne + 22 stup�� 29. dubna. Po tomto krásném letním dni p�išla 30. dubna první bou�ka. 
Kv�ten 
Po první dubnové bou�ce se p�echodn� ochladilo. T�ešn� už byly v kv�tu. Postupn� se oteplovalo a 
velmi teplé dny 5. a 6. kv�tna, kdy byla ranní teplota  +16 a polední p�esáhla +30 stup��, byly 
p�edzv�stí další jarní bou�ky 9. kv�tna. Po ní následovaly vydatné dešt� a opakovan� další bou�ka. 
Deštivo a obla�no bylo po celých dalších 14 dní. Od 25. kv�tna bylo tepleji a slune�no, ranní teploty 
dosáhly až +18 stup�� a +26 stup�� v poledne ve stínu. Teplé po�así op�t vyst�ídala bou�ka a déš�. 
�erven 
�erven za�al deštivým a bou�livým po�asím. Již 3. �ervna p�išly letní dni a vedra. Od 7. do 15. 
�ervna byly dny tak teplé, že bylo možné koupání. Druhá polovina m�síce ale byla deštiv�jší a 
chladn�jší. První letní den 21. �ervna bylo pom�rn� chladno, +6 ve stínu a +16 na slunci. 
K op�tovnému oteplení došlo až 27. a 29. byl tropický den s teplotou p�es +30 stup��. 
�ervenec 
Za�átkem prázdnin letní po�así pominulo a vydatn� pršelo. Po�así bylo prom�nlivé a ve srovnání 
s �ervnem celou první polovinu m�síce podstatn� chladn�jší. Zlom nastal 15. �ervence, který byl 
za�átkem tropických dní s ranními teplotami až + 18 a denními až +33 stup��. Teplý ráz si po�así 
zachovalo až do konce m�síce, byla veliká vedra a sucho. Pršelo pouze sporadicky. 
Srpen 
Po po�áte�ním p�echodném ochlazení po bou�ce v noci se znovu oteplilo. Teplý byl celý srpen s 10 
tropickými dny, kdy teplota p�esáhla +30 stup��. 13. srpna byl teplotní rekord s teplotou +31 stup�� 
ve stínu. V Praze byl p�ekonán po 140 letech teplotní rekord tohoto dne, když se rtu� vyšplhala na 
36,8 stupn�. Po opakovaných bou�kách se v druhé polovin� m�síce ochladilo, chladn�jší byly 
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zejména noci. Denní teploty v poslední srpnové dny +30 stup�� nep�esáhly. Srážek bylo málo, bylo 
velké sucho. Hladina Metuje byla na minimu, v Náchod� bylo z�ásti obnažené její dno plné odpadk�. 
V n�kterých obcích musely ob�an�m pomoci cisterny s pitnou vodou. Teplotní rekordy byly velkým 
kontrastem k lo�ským povodním. 
Zá�í 
M�síc za�al studen�jším po�asím, chladné byly zejména noci. Bylo v�tšinou polojasno, deštivo a 
v�trno s ranními teplotami mezi +3 až  +10 stup��. Toto po�así trvalo p�es první polovinu zá�í a 
zasahovalo celou st�ední Evropu i Chorvatsko. Jasné slunné a teplejší po�así, „babí léto“, p�išlo po 
19. zá�í. 21. zá�í nam��ili v Praze teplotní rekord tohoto dne + 27,2 stupn�. Kone�n� se oteplilo i 
v noci a za�aly r�st houby. Ob�as p�išel prudký vítr a konec m�síce byl spíše podmra�ený,  p�ehá�ky 
byly  pouze slabé. 
�íjen 
Za�átkem �íjna bylo sucho, chladno, hlavn� v noci. Ranní teplotní maximum bylo 4. �íjna +13 stup�� 
a minimum –7 stup��  24. �íjna.Celkov� byl �íjen mrazivý. První šedivák p�išel 18. a zmrzly ji�iny. 
První sn�hové vlo�ky a sou�asn� holomrazy se objevily  22. �íjna. Souvislá sn�hová pokrývka 
vydržela od 26. �íjna po 3 dny a vál arktický vítr. Ke konci m�síce se pon�kud oteplilo. 
Listopad 
Listopadové po�así bylo podstatn� teplejší než v �íjnu. 1. listopadu vál silný vítr a teplota ráno 
dosáhla +8 stup��. Po vyjasn�ní 8. listopadu za�aly teploty ráno klesat pod bod mrazu s minimem –3 
stupn� . Po�así bylo inverzní, nižší místa ovládl smog. Ochlazení bylo pouze p�echodné a 18. 
listopadu p�išlo oteplení, které vydrželo do konce m�síce. Po n�kolik dní dosáhla ranní teplota +9 
stup��. Po�así bylo tak teplé, že p�ipomínalo jaro. Rozkvetl dokonce lýkovec a kvetly i petrklí�e. 
Dešt� byly jen málo vydatné a krátké. 
Prosinec 
M�síc za�al bez sn�hové pokrývky  s teplotami nad nulou. Sníh byl již toužebn� o�ekáván zejména 
lyža�i. Ochlazovat se za�alo 5. prosince a p�i teplot� pohybující se kolem nuly nasn�žilo asi 5 cm . 
Bylo náledí a vich�ice zna�né síly, která 6. prosince porazila váno�ní strom na Starom�stském 
nám�stí v Praze. Po n�kolik dní mrzlo s ranním minimem –7 stup��. Po 10. se znovu oteplilo, pršelo 
a sníh zmizel. 16. napadlo 10 cm p�i ranních +5 stupních, p�išlo nové oteplování s �astými mlhami a 
úbytkem slabé sn�hové pokrývky. Do Vánoc se v�bec nelyžovalo. Na Št�drý den bylo ranní 
minimum –10 stup�� a Vánoce byly  slune�né a bílé. Sn�hu bylo v prosinci málo, v záv�ru m�síce 
asi 15 cm. 

 
 
 

Š k o l s t v í   -   školní rok  2002/2003 
 
 

Mate�ská škola 
2002/2003 

Do dvou t�íd mate�ské školy bylo zapsáno celkem 38 d�tí. 14 d�tí bylo p�edškolních a 
24 ve v�ku od 3 do 4 let. Personální obsazení se proti roku p�edchozímu nezm�nilo – 
So�a Brázdilová, �editelka, Monika Geigerová a Alena Lokvencová – u�itelky, Libuše 
Vargová – školnice. P�kné a podn�tné prost�edí ve školce také nadále z�stalo. 
Prom��ovalo se od „podzimního království“ s týdny „ovocným“, „bramborovým“ a 
drá�kovým“, dále p�išly dekorace a p�ípravy „�ertovské“, „váno�ní“, „karnevalové“, 
„velikono�ní“, „k svátku maminek“ a „na záv�re�nou akademii“  Práce všech 
pracovnic školky je zam��ena na individuální p�ístup ke každému dít�ti, zejména p�i 
po�áte�ních potížích zvykání na nové prost�edí a odvykání „od maminek“. V �innosti 
školky bylo pamatováno p�edevším na pobyt d�tí venku v p�írod�, pracovní �innosti 
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byly zam��eny na využití p�írodních materiál�, pamatovalo se na zp�v, recitaci, hry a 
tane�ky. Nechyb�ly samoz�ejm� pohádky. S podzimní pohádkou do školky zavítala 
op�t p. Holasová, na kterou p�ijali pozvání i žáci 1.ro�níku ZŠ. D�ti pot�šila jako 
každý rok mikulášská a váno�ní nadílka i návšt�va váno�ní výstavy v Novém M�st� 
n.Met. Perní�ky pekly a zdobily pod dohledem d�ti samy a znamenalo to pro n� 
velkou radost. Pracovnice MŠ se aktivn� podílely na organizaci 3. reprezenta�ního 
plesu ZŠ a MŠ  a tradi�ního D�tského karnevalu. K svátku matek d�ti nacvi�ily se 
svými u�itelkami vždy pro obecenstvo milé pásmo plné jarních písni�ek, básni�ek a 
tane�k�. Na plavecký výcvik jezdily d�ti do krytého bazénu v Dobrušce. Na Den d�tí 
se školní zahrada prom�nila v sout�žní h�išt�. Nechyb�la kytara a opékání špeká�k�. 
Ke konci školního roku se uskute�nil výlet do Rokole se samostatnou p�ípravou ob�da 
a sbíráním odpadk� cestou.  P�edškoláci zvládli stezku odvahy s hledáním zlatého 
kapradí  i no�ní p�espání ve školce. Na záv�re�né školní akademii se p�edškoláci 
dojemn� se školkou rozlou�ili a mysleli již na 1. t�ídu, kterou si byli p�edem 
prohlédnout. 

 
 
 
Základní škola 
2002/2003 

Školní rok byl zahájen netradi�n�. Ve škole se sešlo 18 prv�á�k� s rodi�i v 1.    t�íd� 
s t�ídní u�itelkou Blankou Svato�ovou. Byli uvítáni starostkou obce Annou 
Markovou a �editelem školy Rudolfem Kratochvilem. Žáci 2. – 9. ro�níku se 
shromáždili v kin�,  po uvítání zhlédli filmové p�edstavení a po n�m se v�novali 
organiza�ním pracím ve škole. 

personální obsazení 
U�itelský sbor doznal jen nepatrnou zm�nu. Ke 31. 7. 2002 podal výpov�� u�itel 2. 
stupn�  Jan Knoulich a odešel ze školství. Na místo n�ho nastoupila Mgr. So�a 
Dyntarová z Nového M�sta n. Met., absolventka FTVS v Praze s aprobací Tv  a Z. 
Již od února 2002 došlo ke zm�n� struktury u�itelského sboru. Pro zkvalitn�ní �ízení 
byla z rozhodnutí �editele školy z�ízena funkce zástupce �editele. Zástupkyní se stala 
Marie Krbalová a b�hem krátké doby se tato zm�na, dle názoru �editele školy, 
osv�d�ila. Zástupkyn� pracuje podle stanovené nápln� práce, stará se hlavn�             
o pedagogické vedení �len� sboru. 

stav žactva 
Stav žactva �inil k 1. 9. 2002  165 žák� (místních 78, dojížd�jících 87). Žáci 
dojížd�jí celkem z 12 obcí, nejv�tší po�et dojížd�jících je z Borové, Mezilesí, 
Bohdašína, Slavo�ova a Sn�žného. Do dvou odd�lení školní družiny bylo zapsáno 50 
d�tí. Prv�á�k� bylo 16, devátý ro�ník navšt�vovalo 25 žák�. Na jejich místa p�ijdou 
noví žáci, kterých bylo p�i zápisu do 1. t�ídy 24. 1. 2003 zapsáno pro školní rok 
2003/2004 celkem 13. Pr�m�rný po�et žák� ve t�íd� byl 18. Snižování po�tu žák� je 
problémem všech malých venkovských škol v republice z d�vodu celkového snížení 
populace. 

výuka 
Ve všech ro�nících se vyu�ovalo podle tradi�ního vzd�lávacího programu MŠMT 
Základní škola. Od 4. ro�níku se vyu�ovalo cizím jazyk�m – n�meckému a 
anglickému. Probíhala výuka zdravotní t�lesné výchovy pod vedením Ludmily 
Ježkové. Volitelné p�edm�ty byly za�azeny v 8. a 9. ro�níku. Byl ustaven blok 
informatiky, p�írodov�dných praktik a blok domácnosti a v t�chto ro�nících byly 
zavedeny hodiny cvi�ení z �eského jazyka a matematiky. Za ideálních sn�hových 
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podmínek prob�hl v únoru spole�n� pro 7. a 8. ro�ník lyža�ský kurz na Panské stráni. 
Vedoucí kurzu byla mladá aprobovaná u�itelka So�a Dyntarová , výuku 
zabezpe�ovali instrukto�i Lucie Poulová a Jeroným Holý. Prob�hly také kurzy 
dopravní výchovy ve 4. ro�níku a plavání ve 3. a 4. ro�níku. 34 d�tí se ú�astnilo 
výuky �ímskokatolickému náboženství v prostorách fary. 

zájmové útvary 
Velký zájem žáci projevili o kroužek informatiky, který pracoval v nov� instalované 
u�ebn� výpo�etní techniky vybavené v celostátní akci MŠMT „Internet do škol“. P�t 
starších po�íta�� bylo p�esunuto do 2. t�ídy a do školní družiny.Úsp�šn� pracoval 
zab�hlý kroužek ru�ních prací pod vedením Ludmily Ježkové a zdravotní kroužky na 
1. i 2. stupni vedené Marcelou Havrdovou a Marií Krbalovou. Nov� pak pod 
vedením Jany Soukupové za�al pracovat kroužek hry na zobcovou flétnu. Výuku 
jednotlivc� na  flétnu, kytaru a klavír zajiš�oval u�itel Ji�í Škoda z Borové. Cvi�ebny 
školy využívali �lenové tane�ního kroužku TJ Sokol Nový Hrádek. 

akce a sout�že 
 Krom� tradi�ních školních sout�ží vzbudil zájem žák� projekt Den jazyk�. S dobrým 

ohlasem rodi�ovské ve�ejnosti se setkal velikono�ní jarmark a Den otev�ených dve�í, 
který byl uspo�ádán ke Dni matek s krátkou žákovskou besídkou. Úsp�chy žák� – 
zem�pisná olympiáda Milan Holinka (9.t�.) a Ond�ej Chrenko (6.t�.) 1. místa 
v okrese a 7. a 9. místo v krajském kole, d�jepisná olympiáda 8. a 13. místo, 
olympiáda �eského jazyka 4. místo, matematická Pythagoriáda 4. a 6. místo, 
zdravotní sout�ž 1. místo v okresním kole a 6. v krajském. Málo docen�né školní 
výlety mí�íly za poznáním úm�rn� v�ku žák�. Od 1. ro�níku do Opo�na, Dobrušky, 
Letohradu, Posázaví, �eského ráje, Moravského krasu a 9. ro�ník jel do Beskyd. 

ples SRPDŠ 
 Na základ� dobré spolupráce školy a rodi�ovských sdružení základní i mate�ské 

školy se 22. února 2003 konal  3. reprezenta�ní ples ZŠ a MŠ. M�l p�knou úrove�,  
je podporován stále v�tším po�tem sponzor� a p�edstavuje dobrou prezentaci školy 
na ve�ejnosti. 

opravy a údržba 
    V pr�b�hu hlavních prázdnin byly vymalovány šatny, 5.t�ída , u�ebna výpo�etní 

techniky po instalaci internetu, a knihovna. V 1. pat�e p�ístavby byla nat�ena okna. 
školní akademie 
 Velkému zájmu rodi�ovské i širší ve�ejnosti se t�šila 24. �ervna záv�re�ná školní 

akademie. Žáci základní i mate�ské školy p�edvedli hudební, tane�ní i dramatická 
vystoupení ze života i z pohádek. Zábavné a originální bylo žáky p�ednesené 
pr�vodní slovo. 

záv�r škol.roku 
 Školní rok byl uzav�en 27. 6. 2003 hodnocením ve t�ídách. Rozlou�ení se žáky 9. 

t�ídy se uskute�nilo v budov� Obecního ú�adu. Starosta obce Vladimír 	íha za 
p�ítomnosti celého pedagogického sboru p�edal žák�m pam�tní listy a t�ídní u�itelka 
Martina Marková jim rozdala vysv�d�ení a drobné dárky. 
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Z a s t u p i t e l s t v o    o b c e 
 

 
po�et obyvatel 

K 31.12.2003 m�la obec Nový Hrádek 692 obyvatel. Narodilo se 9 d�tí (3 d�v�ata, 6 
chlapc�), zem�elo 15, p�ist�hovalo se 12 a odst�hovalo 20 obyvatel. 

majetek obce  
Majetek Obce Nový Hrádek p�i inventarizaci k 31.12.2002 v za�ízeních mate�ská 
škola, základní škola, školní jídelna, obecní ú�ad, kino, knihovna, požární zbrojnice a 
zdravotní st�edisko dosáhl hodnoty p�es 55 milion� K�, jak je uvedeno 
v následujícím p�ehledu z inventarizace: 

 
Inventarizace majetku ve vlastnictví Obce Nový Hrádek ke dni 31.12.2002 
Dlouhodobý investi�ní nehmotný majetek v po�izovací cen�   (bez odpisu) 
 
ú�et   018  Technické digitální mapy      83.987,90 K� 
ú�et   041  Územní plán obce    268.800,-   K� 
                                                                                                                                                       
Celkem dlouhodobý nehmotný investi�ní majetek     352.787,90 K�    
Dlouhodobý hmotný investi�ní majetek 
 
ú�et   021  Budovy 38.447.710,86 K� 
ú�et   021  Stavby 10.977.261,10 K� (mosty,�isti�ka) 

ú�et   022  Pracovní stroje a za�ízení     148.736,-   K� (školní jídelna) 

ú�et   022  P�ístroje a zvláštní technická za�ízení     325.317,10 K� (v�ž.hodiny,EKG,PC) 

ú�et   022  Dopravní prost�edky     363.783,-    K� (cisterna,kontejnery) 

ú�et   022  Inventá�       96.086,70 K� (piáno,mraz.box) 

ú�et   031  Pozemky  3.582.432,-    K�  
ú�et   042  Nedokon�ené stavby     165.071,90  K� (ve�ej.osv.v         nové 
zástavb�,�ástkanal.) 
Celkem dlouhodobý hmotný investi�ní majetek 54.106.398,66 K�  
Ostatní dlouhodobý finan�ní majetek   
ú�et   069  Akcie VAK, �SAD      496.000,-    K�    
Drobný dlouhodobý hmotný majetek  
ú�et   028  P�edm�ty od 3000,- do 40.000,- K�      919.512,17  K� 
 
Celkem dlouhodobý majetek                                                        55.874.698,73  K� ----------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
zrušení okresních ú�ad� 

Na základ� reformy ve�ejné správy v �R byl k 31. 12. 2002 zrušen Okresní ú�ad 
v Náchod�. Pravomoci tohoto ú�adu od 1. 1. 2003 p�ešly na Krajský ú�ad v Hradci 
Králové a na pov��ený M�stský ú�ad v Náchod�. S rozd�lením a p�enesením 
pravomocné správy m�ly obce zna�né potíže. Musely projít obdobím, ve kterém 
okresy „už“ a kraje „ješt�“ nefungovaly. Velká zm�na nastala ve školství, protože 
všechny školy v�etn� Mate�ské školy Nový Hrádek byly p�evedeny do právní 
subjektivity. 
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Region Orlické hory – Ka�en�ina pohádková �íše 
 17. února 2003 byla Obec Nový Hrádek na regionálním setkání v „Barto�ových 

vilách“ p�ijata do Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory. 6. b�ezna 
zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání pohádkového patrona Obce Nový 
Hrádek, �ty�prstého sk�ítka Frymbulína , kterého stejn� jako pro celkem 26 obcí 
spolku navrhla výtvarnice Jarmila Haldová ze Sedlo�ova. Byly vydány „vandrovní 
knížky“ pro umis�ování razítek pohádkových patron� jednotlivých obcí, která mohou 
návšt�vníci získat na kontaktních místech. Jsou jimi v�tšinou obecní ú�ady, 
pohostinství, sídla firem nebo prodejny, p�ípadn� i  rodinné domy. Pro propagaci naší 
obce zastupitelstvo 3. dubna schválilo a zadalo výrobu zápalek s nálepkami 
s použitím motivu kostela a hradu Frymburk a se znakem obce z druhé strany 
krabi�ky. 

vodní hospodá�ství 
 Vodovodní �ad byl prodloužen a zakon�en hydrantem v Klainov� ulici. Tím se 

umožnilo napojení novostavby manžel� Beranových, p�ípadn� i dalších dom�. 
odpadové hospodá�ství 
 Díky v�tší kázni v t�íd�ní odpadu a zpoplatn�ní odvozu nebezpe�ného odpadu 

ob�any se poda�ilo náklady na likvidaci odpadu ze strany obce snížit. Za vyt�íd�ný 
odpad se �ást finan�ních prost�edk� vrací od firmy EKO-KOM, s kterou má obec 
uzav�enou smlouvu. T�ídí se sklo, plasty, papír a železo. Nejv�tší finan�ní �ástku 
obec získává za zvláš� vyt�íd�né PET lahve, jejichž svoz v modrých pytlích zajiš�uje 
cca �ty�ikrát ro�n�. Tyto obaly jsou dob�e recyklovatelné a dále využitelné. Možnost 
uložení komunálního odpadu do firemních pytl� mají i ti, kte�í nemají popelnici – 
chata�i a chalupá�i. Cena pytle , který má stejný objem jako popelnice, odpovídá 
likvidaci odpadu z jedné popelnice. P�esto stále z�stalo 27 rodin, které si nekoupily 
odpadovou známku za celý rok. 

lesní hospodá�ství 
 Hospoda�ení v lesích sledoval a možné dotace zajiš�oval obecní hajný ing. Vratislav 

Mareš. T�žba v obecních lesích nebyla dle plánu provedena. 
místní komunikace 
 Nedostatek finan�ních prost�edk� udržování obecních cest a prostranství velmi 

omezuje. �áste�n� a ne zcela dostate�n� se opravil asfaltový povrch cesty na 
Dlouhém. V �íjnu a listopadu byla provedena úprava nám�stí. Opravila se �ást u 
kostela okolo výv�sních sk�ín�k a autobusové �ekárny a zpevnil se povrch cesti�ek 
v parku. Odpadovým materiálem vzniklým p�i úpravách se upravila cesta 
v Bukovecké ulici pod �erpací stanicí. Prohrnování sn�hu se provád�lo podle plánu 
zimní údržby obecních komunikací. 

obchod 
 Ob� prodejny potravin sloužily ke spokojenosti ob�an�. Jejich služby dopl�ovaly 

další drobné prodejny : hra�ky, sklo-porcelán-papírnictví a textil. Stánkový prodej 
byl ob�asný a nepravidelný. Hostinec Na Kovárn� p�i postupné rekonstrukci prostor 
poskytování ob�erstvení postupn� rozši�oval. Je vlastn� již n�kolik let jediným 
pohostinstvím v obci. Ubytování návšt�vník� obce na dobré úrovni poskytovaly 
penziony „Na Hrádku“ na nám�stí a „Hrádek“ na Dlouhém. „Stánek Jelen, Nový 
Hrádek, K Jav�rku“ rozší�il nabídku o prodej nealkoholických nápoj�, piva a 
stá�ených moravských vín. 1. prosince 2003 zahájila svou �innost „Cestovní 
agentura Jana Hudková, DiS“  v ulici U Stadionu. Nabízí zprost�edkování prodeje 
zájezd�, pobyt�, letenek, jízdenek v �R, po celé Evrop� i do celého sv�ta, cestovní 
pojišt�ní do zahrani�í i dálni�ní známky. Jana Hudková za�ala také provozovat 
výuku anglického jazyka. Její služby místní ob�ané velmi uvítali. 
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kino 
 Kino sloužilo k po�ádání p�evážné v�tšiny kulturních akcí v obci. Byla to filmová a 

divadelní p�edstavení, koncerty, sch�ze zastupitelstva obce, akce základní a mate�ské 
školy. Hojn� byla navštívená tradi�ní akademie na záv�r školního roku a v �íjnu 
oslava 80. výro�í otev�ení budovy základní školy. Provoz  kina zajiš�ovali jako 
každoro�n� manželé Jan a Marie Martinkovi. 

knihovna 
 Obecní knihovna byla napojena na M�stskou knihovnu v Náchod�, která umož�ovala 

obm�nu knižního fondu. Nezastupitelnou službu pro ob�any p�edevším pro mládež a 
seniory ob�tav� zajiš�ovala knihovnice Marie  Grimová. 

komise pro ob�ady a slavnosti 
 Po mnohaleté �innosti v této komisi skon�ila Kv�toslava Grulichová a Milada 

Dostálová. Místo nich za�ala v komisi pracovat Irena Fišerová a Olga Beková, ob� 
jsou �lenky zastupitelstva. Ve spolupráci s Janou Škodovou a V�rou Lemfeldovou 
navšt�vovaly jubilující spoluob�any. O vítání nov� narozených d�tí se staraly Eva 
Holinková a Marcela Havrdová.  

kronika 
 Písemnou kroniku obce vedla Anna Marková a podle jejích zápis� zpracovala 

obrazovou kroniku Ludmila Ježková. Pro vedení kroniky je nezbytné neustálé 
sledování všech událostí a d�ní obci a shromaž�ování materiál� a podklad�. Písemná 
kronika byla již �tvrtým rokem vedena ve dvou podobách – ru�ním zápisem i 
v digitální form�. Internetové stránky obce dob�e spravoval Petr Hlavá�ek. �ty�ikrát 
vyšel oblíbený zpravodaj Frymburské ozv�ny, který redigují manželé Ji�í a Hana 
Hlavá�kovi. 

správa obce 
 Pracovnice obecního ú�adu Marie Marková a Kv�toslava Špre�arová spolu se 

starostou zajiš�ovaly dobrý chod obce, matri�ní záležitosti, styk s ob�any, 
institucemi a organizacemi. V �ervnu skon�il civilní službu v naší obci Miloš 
Vyhnálek a na jeho místo v lét� nastoupil Ji�í Škoda z Bydla na základ� smlouvy 
sepsané s Ú�adem práce v Dobrušce. 

bytové hospodá�ství 
 V �p. 123 – „pošta“ byly za ú�elem správného ú�tování namontovány v jednotlivých 

bytech vodom�ry a všechny vodovodní vývody, u kterých by mohlo docházet 
k nekontrolovatelným odb�r�m vody, byly zrušeny. V �p. 59 – „obec�ák u ZŠ“ byla 
opravena �ást st�echy, kterou do budovy zatékalo. V tomto obecním dom� se za�alo 
také s opravami dvou uvoln�ných malometrážních byt�.  V �p. 288 – v obytném 
dom� u základní školy byla stará d�ev�ná okna nahrazena plastovými. Všechny staré 
p�edevším bytové domy, které obec vlastní, by ve v�tší �i menší mí�e pot�ebovaly 
generální opravu. 

ve�ejné osv�tlení 
 Peníze se nedostávaly ani na zásadní opravu ve�ejného osv�tlení, jehož stav se tím 

stále zhoršuje. Opakovan� docházelo k mnoha poruchám ve stejných místech. Po 
opravách se zlepšilo osv�tlení u Hlouškových a Sobotkových. U nových bytových 
dom� na Roubalov� kopci byly napojeny 3 nové sv�telné body, aby byl tento prostor 
alespo� �áste�n� osv�tlen. Ve�ejné osv�tlení má v pé�i Libor P�ibyl. 

poh�ebnictví 
 Na základ� platnosti nového zákona o poh�ebnictví byly sepsány smlouvy s nájemci 

hrobových míst. O úklid h�bitova v�etn� se�ení trávy a hrabání listí se dob�e stará Ji�í 
Škoda. 
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ve�ejná zele� 
 Údržba ve�ejné zelen� spo�ívá v udržování travnatých ploch v parku, zelených pás� 

okolo chodník� a cest,  kolem kina a školních zahrad. Pe�ovat je nutné i o stromy a 
ke�e na ve�ejných prostranstvích. Ve v�tšin� p�ípad� se to da�ilo. P�íkladná op�t byla  
„muškátová“ výzdoba oken obecního ú�adu a výzdoba kv�tinami v truhlících na 
chodníku u h�bitovní zdi. Také mnohé truhlíky v oknech �ady soukromých dom� 
pot�šily oko spoluob�an� i návšt�vník� obce. 

zdravotnictví 
 S údržbou se nezapomn�lo ani na zdravotní ordinace. V ordinaci d�tské léka�ky a 

v �ekárn� se provedla vým�na podlahové krytiny. V zubní ordinaci na základ� 
revizní zprávy bylo nutné položit antistatické PVC. Našt�stí byl zažehnán na ja�e 
vzniklý problém s existencí výdejny lék� Dr. Ireny Kriegelové, které kon�ila 
v Novém M�st� n.Met. nájemní smlouva a bylo vypsáno nové výb�rové �ízení na 
obsazení prostor lékárny. Lékárna jí z�stala, proto nadále funguje i výdejna lék� 
v naší obci. 

školství 
 K 1. 1. 2003 vznikla na základ� správní reformy nová p�ísp�vková organizace 

Mate�ská škola Nový Hrádek, jejíž sou�ástí je i školní jídelna. Zabezpe�ení chodu 
nové organizace si vyžádalo finan�ní prost�edky na nutnou techniku pro vedení 
samostatného podvojného ú�etnictví, ale také dlouhodobou pomoc ze strany obce p�i 
�ešení nejr�zn�jších problém�. Základní škola má právní subjektivitu od roku 1995, 
proto pro ni reforma znamenala jen up�esn�ní a zlepšení celkové agendy. Obec 
zajistila opravu oplocení p�ed budovou základní školy a nát�r plotu okolo zahrádky. 
Ve špatném stavu jsou okna a omítka budovy ZŠ. Poda�ilo se podstatn� vylepšit 
vn�jší vzhled �ásti budovy mate�ské školy provedením zateplení a fasády. 
P�edcházely tomu úpravy konzol  venkovních elektrických rozvod� a vým�na 
rozvodných sk�íní. Provedla se také oprava vstupního pískovcového portálu a 
venkovního osv�tlení. Od kostela je na mate�skou školu p�kný pohled. Opraveno a 
nat�eno bylo oplocení h�išt� u MŠ. 

 
 
 
 

K         u       l        t        u       r         a 
 

O kulturní vyžití ob�an� se v roce 2003 staralo vedení obce, TJ Sokol, Sbor 
dobrovolných hasi��, základní škola a mate�ská škola. Hned na za�átku roku to byl 

Sokolský ples 
4. ledna TJ Sokol uspo�ádala Sokolský ples s oblíbenou hudbou MAXI BEND. 
P�kná výzdoba tvo�ila rámec plesu, bohatá tombola a p�kné p�edtan�ení tane�ního 
klubu Finist umocnilo p�íjemnou a d�stojnou atmosféru. 

 O sokolské pero 
 1. února prob�hl v sokolovn� p�ed cca 200 diváky VIII. ro�ník tane�ní sout�že.  

Mezi 50 d�tskými sout�žními páry byli místní sout�žící velmi úsp�šní. Šlo jako vždy o 
p�knou podívanou. 

Hasi�ský bál 
 8. února byl hojn� navštívený  Hasi�ský bál. Nechyb�la vhodná výzdoba obrázky 

s hasi�skou tématikou, tombola, p�edtan�ení �len� místního tane�ního klubu Finist a 
v neposlední �ad� i dobrá kuchyn�. Ti „ skalní“ p�išli z plesu až ráno. 
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V�tší než Everest 
 21. února v kin� bývalý u�itel místní ZŠ Josef Tejkl p�ednesl siln� p�sobivou 

p�ednášku s diapozitivy a hudbou andských velikán� o výprav� do Ekvádoru 
nazvanou V�tší než Everest. Mluvil o zemi pod Chimborazem, sopkou, která – 
m��íme-li od st�edu Zem� – je nejvyšší horou sv�ta. Za�átek jeho vypráv�ní p�ed zcela 
zapln�ným kinem byl velmi sugestivní, z�ejm� v d�sledku 2 tragédií, které ho 
postihly. Z výpravy do Ekvádoru se ú�astnice Jana Kubištová se skupinou nevrátila a 
v následujícím roce p�išel p�ednášející o vlastního devítiletého syna, který zahynul p�i 
výprav� na ledovci. Mj. �ekl: „Važte si místa, kde žijete. Na Hrádku je genius loci-
duch místa. Byl jsem tady rád.“ O vin� se dá pouze uvažovat. 

3. reprezenta�ní ples SRPDŠ 
 22. února se na ukon�ení sezóny konal 3. reprezenta�ní ples po�ádaný rodi�ovským 

sdružením mate�ské a základní školy. K tanci na tomto hojn� navštíveném plese 
vysoké spole�enské úrovn� hrála hudba GRUNDIG. . Neobvykle bohatá byla tombola. 
S p�kným p�edtan�ením vystoupil místní tane�ní klub Finist a dosp�lí tane�níci 
z Dobrušky.  

Teplá buchta 
 14. b�ezna se v místní sokolovn� uskute�nil koncert kapely Teplá buchta 

s p�edkapelou Tereza kradla. 
Den matek 
 Na 15. kv�tna p�ipravili d�ti a u�itelé milou oslavu Dne matek ve cvi�ebn� základní 

školy. V jednohodinovém programu vystoupila s p�kným zp�vem vít�zka okresní 
p�vecké sout�že Jarom��ský slavík Ani�ka Sobotková, pot�šil za�ínající p�vecký sbor 
i scénky o Spejblovi a Hurvínkovi a další milá �ísla. P�ítomné maminky dostaly d�tmi 
vlastnoru�n� vyrobené kyti�ky a malé pohošt�ní. Podobná oslava probíhá každoro�n� 
také v mate�ské škole a nikdy na ženy nezapomenou hasi�i, kte�í své �lenky 
každoro�n� obdarují malou kyti�kou, kterou p�inesou ženám p�ímo dom�. 

Camerata nova Náchod 2003 
 27. kv�tna se v rámci 33. ro�níku cyklu Camerata nova Náchod 2003 konal v kostele 

sv. Petra a Pavla koncert Šporkova tria Lysá nad Labem s um�leckým vedoucím 
K.Novotným. Krásné zvuky smy�c� vyluzovaly housle, violoncello a kytara. 

školní akademie 
 24. �ervna se v kin� uskute�nila tradi�ní školní akademie k ukon�ení školního roku 

2002/2003. Školáci, p�edškoláci a u�itelé spolu s p�ítomnými rodi�i, prarodi�i a 
p�íznivci školy se rozlou�ili s uplynulým rokem a n�kte�í ú�inkující �asto rozverným 
zp�sobem ohlásili p�íchod toužebn� o�ekávaných prázdnin. 

Pou�ové opékání selete 
 28. �ervna uspo�ádali místní hasi�i oblíbené Pou�ové opékání selete v Písníku u 

Rázl�. 
Posvícenská zábava 
 27. zá�í místní sokolové uspo�ádali Posvícenskou zábavu  p�i hudb� HEKTOR. 

Vstupné na tane�ní zábavy a plesy se ustálilo na 50 K�. Rezervace p�edplatného na 
plesy je 5 K�. 

Amaté�i 
 4. �íjna uvedl v kin� divadelní soubor �erní šviháci z Kostelce nad Orlicí výjime�n� 

ho�kou komedii Josefa Tejkla Amaté�i. Sál byl smute�n� vyzdoben v�etn� rakve s 
„nebožtíkem“ a p�íchozí mírn� šokoval. Vynikající herecké výkony všech ú�inkujících 
podtrhly hluboký a pravd�podobn� zástupný smysl Tejklovy hry i její aranžmá. 
P�edstavení dostalo nejvyšší ocen�ní Jiráskova Hronova 2003 a obdrželo pozvání do 
�inoherního klubu v Praze. Zájem o shlédnutí hry projevil i ministr kultury Pavel 
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Dostál. Nedalo se nevzpomenout na tragickou smrt devítiletého autorova syna Jakuba 
p�ed n�kolika m�síci. Vždy� i propaga�ní plakát m�l podobu parte. 

Vzpomínková akce k 80. výro�í otev�ení budovy školy 
 25. �íjna uspo�ádala místní základní škola pro širokou ve�ejnost zda�ilou 

Vzpomínkovou akci k 80. výro�í otev�ení školní budovy. Sou�ástí oslavy byl 
kulturní program žák� v kin� s p�edáním Pam�tních list� od Jarmily Haldové, Den 
otev�ených dve�í, výstavka kronik a fotografií a byl vydán stru�ný almanach. Oslava 
otev�ení budovy d�íve ob�anské školy 7. �íjna 1923 se konala v historii poprvé 
zásluhou sou�asného �editele základní školy Rudolfa Kratochvila. 

50. výro�í založení Mate�ské školy v sou�asné budov� 
 27. �íjna pozvala u p�íležitosti 50. výro�í založení Mate�ské školy v Novém Hrádku 

�editelka So�a Brázdilová ke spole�nému setkání v p�kném estetickém prost�edí 
sváte�n� vyzdobené školky. Setkání pozvaných host� p�edcházel 25. �íjna Den 
otev�ených dve�í školy pro ve�ejnost. Výstava kronik, fotografií a p�kný almanach 
s fotografií nov� omítnuté školky na titulní stran� pot�šily všechny zú�astn�né. 

LOKÁLKA 
22. listopadu Nadace pro transplantaci kostní d�en� uspo�ádala v kin� po letech 
koncert královéhradecké skupiny LOKÁLKA. Up�ímn� se této pánské skupin� 
zasmálo a zárove� dobrou v�c podpo�ilo poslucha�i tém�� zapln�né kino. 7 
ú�inkujících sice zestárlo, ale vydrželo hrát a zpívat parodie na známé melodie plné 
dv� hodiny bez p�estávky. Všechny p�ítomné v záv�ru p�i d�kování p�ekvapil iniciátor 
koncertu Zden�k Trávní�ek p�kným vlastnoru�n� vyrobeným dortem v podob� 
lokálky, kterým skupinu obdaroval. 

Mikulášská zábava 
 6. prosince uspo�ádali místní hasi�i v sokolovn� Mikulášskou zábavu. Hrála hudba 

Teplá buchta. 
VALANKA 
 14. prosince v p�edváno�ním �ase p�ijala pozvání Obecního ú�adu k provedení 

koncertu dechová hudba VALANKA. S citem p�ednesené populární melodie, váno�ní 
písn�, koledy a pastorely , p�kná orchestrální dechová sóla pot�šily všechny 
poslucha�e. Zpívali Ji�inka Vlachová, Zdenka Wildmannová a Vladislav Jiroud. P�ed 
koncertem p�ednesly pís�ové pásmo  d�ti mate�ské školy. 

Št�pánská zábava 
 26. prosince se podobn� jako v roce p�edchozím sešlo velké množství p�evážn� 

mladých lidí, aby si zatan�ili a dob�e se pobavili na Št�pánské zábav�. Hrála hudba 
HEKTOR. 

Silvestr 
 V pohostinství Na Kovárn� p�i reprodukované hudb� prožilo v pohod� poslední 

hodiny roku 2003 n�kolik skupin v�tšinou místních ob�an�. P�i krásném zimním 
po�así vynikl o p�lnoci bohatý oh�ostroj na nám�stí i na svazích kolem obce. Mén� 
pot�šitelný byl velký novoro�ní nepo�ádek. 

 
 

 
S  b  o  r         d   o    b   r   o   v  o    l    n     ý    c    h        h   a   s    i    �    � 

 
Valná hromada 

3. ledna 2004 se sešli místní hasi�i v pohostinství Na Kovárn�, aby zhodnotili �innost 
sboru za rok 2003. Jednotliví �lenové výboru p�ednesli své zprávy podle funkcí, které 
zastávají. V sou�asné dob� má sbor 80 �len�, z toho je 12 žen. �ty�i ženy pracují ve 
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výboru, dv� jsou vedoucí mladých hasi�� a dv� jsou rozhod�í požárního sportu a hry 
Plamen pro mládež,  pracují v okrsku Mezilesí i v okresním sboru. 

zásahy výjezdové jednotky 
Výjezdové družstvo má 18 �len�. Novou posilou je Jaroslav Špre�ar ml. Každý �len 
musel b�hem roku projít nezbytným odborným školením. 3 �lenové- Ji�í Bek, Ivo 
Št�pán a Vladimír Suchánek prošli navíc školením profesní zp�sobilosti �idi�e, které 
je nezbytné pro �ízení vozidla s majákem. Od HZS potom obdrželi pr�kazky o 
zplnomocn�ní velitele p�i zásahu do p�íjezdu profesionál�. Družstvo zasahovalo u 
dvou požár�. 
1. 4. 2003 – Ho�elo rekrea�ní za�ízení v Sedlo�ov�. Na vyzvání v 1.30 hodin se 
veliteli zásahu místní družstvo p�ihlásilo do 25 minut. Úkolem družstva bylo 
zásobovat vodou ostatní zasahující sbory z Náchodska a Rychnovska. Stavení zcela 
vyho�elo, ke zran�ní osob nedošlo. 
7. 5. 2003 –  Ho�ela paseka u Lipí.P�i výjezdu na polygon do Náchoda po zachycení 
zprávy o požáru a na pokyn dispe�inku v Náchod� bylo novohrádecké družstvo na 
míst� d�íve než místní jednotka. Požár, který zp�sobila lidská nedbalost p�i pálení 
klestí, byl brzy uhašen. 

cvi�ení a sout�že dosp�lých 
26. zá�í 2003 se konalo spole�né aplika�ní cvi�ení v Dolích. Úkolem bylo dopravit 
vodu z potoka u Kovapu na Krahul�í. Cvi�ení se ú�astnily krom� místního sbory 
z Blažkova, Slavo�ova, Sendraže, Mezilesí a Jest�ebí.  
Za cvi�ení lze považovat i použití cisterny na kropení zelen�, p�ípadn� výpomoc 
v d�tském tábo�e v Kamenci.  
V roce 2003 se sbor zú�astnil 2 sout�ží.  
20. �ervna se konala okrsková sout�ž v Mezilesí. Muži obsadili první dv� místa, ženy 
byly t�etí. 
16. srpna se konal P�ibyslavský pohár. Ženy byly diskvalifikovány a muži se umístili 
na pátém míst�. 

cvi�ení a sout�že mládeže 
  D�ti byly rozd�leny do 2 hlídek mladších a 1 hlídky starší nebo sout�žily jako  
            mladší a starší družstvo. P�ehled sout�ží: 
  18. 1. 2003 – Hasi�ský trojboj v Jet�ichov� 
  26. 4.        -  Jarní pohár ZPV v Šonov� 
    4. 5.          -  sout�ž družstev o Pohár starosty SDH Nízká Srbská  
  17. 5.        -  XV. ro�ník Bohdašínského poháru 

23. – 24. 5.-  okresní sout�ž pro mládež Plamen v Josefov�. Mladší 5.    místo, starší 
13. místo 
 4. 10.       - III. ro�ník pohárové sout�že hlídek v Josefov� 
18. 10.       – branný závod v Mezilesí 
2. – 16. 8.  – tábor v Kamenci, ú�astnily se Jana a Dana Fišerovy 
 4. 5.          – exkurze v HZS ve Velkém Po�í�í  
Jako každoro�n� byla pro d�ti uspo�ádána Mikulášská nadílka, d�ti pomáhaly na 
brigádách p�i sázení stromk� na cvi�išti a sb�ru kovového šrotu v obci. Mladým 
hasi��m byly s využitím dotace zakoupeny nové p�ilby a štafetové hadice.  
Pravidelná práce s d�tmi je velmi záslužná, ale zárove� náro�ná. Vedoucí mládeže 
Olze Bekové velmi pomáhala Jarmila Grimová. 

cvi�išt�-požární zbrojnice-technika 
Pravidelné se�ení cvi�išt� provád�l bratr Ivo Št�pán s Alešem Poulem. Vymrzlé 
stromky byly nahrazeny novými a provedla se oprava vstupní brány na cvi�išt�. 
Nového nát�ru se do�kala vrata hasi�ské zbrojnice. Pot�ebnou údržbou procházela 
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cisterna, aby byla vždy mobilní a splnila požadavky kontroly STK. Do Písníku zavedl 
VAK Náchod pitnou vodu a bylo zakoupeno ekologické WC. Finan�ní zajišt�ní 
�innosti poskytl Královéhradecký Krajský ú�ad ve výši 15 000 K�, ostatní pot�ebné 
peníze se �erpaly z obecního rozpo�tu. Koupila se motorová pila za 25 000 K� 
k odstra�ování d�ev�ných p�ekážek, dále dva kusy ochranných kabát� za 20 000 K�, 
dva náhradní zdroje do vysíla�ky za 4 000 K�, oprava �erpadla u cisterny stála 15 000 
K�, pravidelná revize dýchacích p�ístroj� SATURN p�išla na 4 600 K�, dále se koupily 
dva kusy savic.gola sady do auta a pracovní uniformy. Z d�vodu nezbytného pojišt�ní 
na sout�žích se zakoupily dv� akcie v hodnot� 2 000 K�. 

spolupráce s ve�ejností 
Prioritou byla dobrá spolupráce s obecním ú�adem. Hasi�i pro obec zajistili svoz 
kovového odpadu a jarní úklid komunikace. Spolupracovali také s TJ Sokol a se 
základní školou, nap�. zap�j�ením stanu na lyža�ské závody, p�i školní akademii i na 
oslavu 80 let otev�ení budovy ZŠ. Na školou po�ádaném D�tském dni p�edvedli 
vybavení vozidla, požární útok a pobavili d�ti „sprškou“ v parném dni. V únoru 
uspo�ádali Hasi�ský bál, pou�ové opékání selete pro ve�ejnost a v zá�í podzimní 
posezení pro �leny a p�íznivce v Písníku. V prosinci p�ibyla zásluhou hlavního 
iniciátora a po�adatele Vladimíra Suchánka Mikulášská zábava. Hasi�i nezapomn�li 
ani na blahop�ání �lenkám ke Dni matek a jubilant�m k životnímu výro�í. Ve�ejnost 
pravideln� o své �innosti informovali ve zpravodaji Frymburské ozv�ny a pr�b�žn� 
obnovovali informace na internetových stránkách obce.O své �innosti vedou vlastní 
kroniku a natá�ejí videokazety. 

 
 
 

T   �    l   o   v    ý   c   h   o   v   a       a       s    p    o    r    t 
 

stav �lenstva 
K 31. prosinci 2003 byl celkový po�et �len� TJ Sokol  307. Dosp�lých bylo 209, 106 
žen a 103 muž�. Dorost m�l 19 �len�, 7 dívek a 12 chlapc�. Žák� bylo 79, dívek 38 a 
chlapc� 41. �lenská základna se proti roku 2002 snížila cca o 30 �len� dosp�lých a 
dorostenc�, po�et žák� z�stal beze zm�ny. 

Valná hromada 
Na Valné hromad� jednoty konané 1. b�ezna 2004 ve výborovn� sokolovny sokolové 
zhodnotili práci výboru a sportovních oddíl�. Do výboru pro další období byli 
zvoleni:  
starosta - ing. Jeroným Holý 
místostarosta – Imrich Chrenko 
jednatel – Jarmila Drašnarová  
hospodá�ka – Ji�ina Novotná  
ná�elnice – Lidmila Martinková 
ná�elník – Jeroným Holý st., p�edseda odboru sportu 
pokladní – Renata Suchánková 
vzd�lavatelka – ing. Jana Šinkorová 
matriká�ka – Zdena Janoušková 
sokolník – Jan Raule  
    
Starosta pod�koval bývalé místostarostce MUDr. Jaroslav� Pružinové, kterou nahradil 
Imrich Chrenko, za její ob�tavou �innost. 
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Starosta Holý ml.na Valné hromad� p�ednesl také p�ehled akcí za rok 2003, který 
rozvedli vedoucí oddíl�: 4.1. 2003 Sokolský bál (218 platících), 1. 2. tane�ní sout�ž O 
sokolské pero (51 pár�), 15. a 16. 2. Cena Frymburku a celostátní p�ebor �OS 
v lyžování (140 závodník�), 23. 2. D�tský maškarní bál (84 d�tí, 139 dosp�lých), 
tane�ní zábava sk. Teplá buchta (160 ú�astník�), volejbalová liga 11/02 –3/03 (9. 
místo z 24), RVLNSD (Rychnovská volejb. liga neregistrovaných smíšených 
družstev) 4/03 (výhra mí�e), XX.r. Hrádouské va�e�ky (425 pochodujících, výstavka 
k 80 let�m zahájení stavby sokolovny), Horská liga v malé kopané, Turnaj ve 
volejbalu v N. Hrádku 8/04 (1. ze 4), Finále vesnických TJ  ve volejbale Velká 
Jesenice 8/04 (4. ze 17), Posvícenská zábava (116 tane�ník�), RVLNSD 4/04 – 11/04 
(7. z 15), Št�pánská zábava (p�es 300 lidí), volejbalová liga podzim (5. z 24). 
Na základ� podepsaných smluv s hasi�i a se školou bude p�i po�ádání tane�ní zábavy 
nebo plesu zvýšena sazba za pronájem sokolovny z 500 K� na 2000 K�. Za ubytování 
v sokolovn� byly stanoveny poplatky: nocleh – 20 K�/osoba, sprcha – 20 K�/osoba, 
topení – 200 K�/ hod topi�e, kuchy� – 100 K�/den, vý�ep – 200 K�/den, výborovna 
– 50 K�/osoba a den, sál sokolovny (sport. ú�el) – 80 K�/hod, ostatní sportovní 
za�ízení – 50 K�/hod. K nájemním �ástkám se platí režijní náklady – uhlí, elekt�ina, 
vodné, sto�né, toaletní papír, odpad, rozbité p�edm�ty, aj. 
Se samostatnou zprávou na Valné hromad� vystoupili ing. Holý (starosta), J. Holý 
st.(ná�elník), Martinková (ná�elnice), Novotná (hospodá�ka), Janoušková 
(matriká�ka).  

hospoda�ení TJ Sokol 2003 
Nejvíce finan�ních pohyb� se týká lyža�ského oddílu, jehož �innost je nejintenzivn�jší 
i nejnákladn�jší. Rozhodující p�íjmy LO �iní 339 402 K�, z  nichž 274 462 K� 
p�ipadá na p�íjem z provozu vleku a ostatní p�íjmy jednoty v�etn� dotací �iní 131 
875 K�. Rozhodující výdaje LO �iní 162 621 K� (105 tisíc K� za montáž dopr.lana) a 
ostatní výdaje jednoty �iní 207 216 K� (100 tisíc K� splátka p�j�ky). Pojišt�ní 
podnikatelských rizik – sokolovna a lyža�ský areál stálo 15 787 K�. Hospodá�ský 
výsledek hlavní �innosti byl 315 110 K�, hospodá�ský výsledek hospodá�ské �innosti 
byl  –197 063 K�. Jednota nemá z tohoto d�vodu povinnost platit za rok 2003 da� 
z p�íjm�. 

práce sportovních oddíl� 
Možnost sportovního vyžití v sokolovn� p�ípadn� ve školní cvi�ebn� je umož�ována 
široké ve�ejnosti od nejmladších po seniory. Sout�žn� se provozují sporty: sjezdové 
lyžování (vedoucí Jeroným Holý st., trené�i Václav Sychrovský, Lucie Poulová, 
Pavlína Sychrovská), malá a sálová kopaná (vedoucí Radomír Lanta), volejbal 
(vedoucí ing.Jeroným Holý ml.), tanec (vedoucí Martina a Markéta 	ehákovy), 
florbal starší žáci ( vedoucí Vlastimil Krej�í). Rekrea�n� se provozuje: aerobic 
žákyn� a dosp�lí (Markéta Va�ková), posilovna, volejbal dorost (ing.Jeroným Holý), 
volejbal rekrea�ní (Petr Bohadlo), ženy zdravotní cvi�ení (Lidmila Martinková), 
v�rná garda (MUDr.Jaroslava Pružinová), lezecká st�na (Miroslav Dušánek), 
turistika – Hrádouská va�e�ka (Bohadlovi, Martinkovi, A. Marková), rodi�e a d�ti 
(Olga Langrová), žákyn� všestrannost (Lidmila Martinková), fotbal mladší žáci (ing. 
Pavel Sobotka), fotbal starší žáci (Miloš Van�k). 

lyža�ský oddíl v sezón� 2003/2004  
Hlavní tíha organizace �innosti lyža�ského oddílu – trénink�, soust�ed�ní, závod�, 
p�ebor�,  provozu lyža�ského vleku i letní �innosti spo�ívala p�edevším na p�edsedovi 
oddílu Jeronýmovi Holém. V tréninku oddílu bylo 29 d�tí a mládeže, podle sezóny 1, 
2 nebo     3 krát týdn�. V náboru d�tí Nový Hrádek zaostával, 10 žák� bylo z Náchoda 
a 8 z Dobrušky.  Spole�ná týdenní soust�ed�ní se konala t�ikrát v �R a jedenkrát 
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v Rakousku (náklady asi 32 tisíc K�, z toho od sponzor� 20 tisíc). Letní tréninky byly 
zam��eny na cyklistiku, atletiku v rámci župy a závody vesnické t�lovýchovy. Oddíl 
absolvoval v sezón� 6 svazových závod� a 5 ve�ejných závod� (náklady 36 tisíc K�). 
21. ro�ník závod� O cenu Frymburku se pro nedostatek sn�hu musel uspo�ádat        
8. února 2004 v Deštném. Znamenalo to ztrátu finan�ní i obtížn�jší organizaci. 
Hodnocení sezóny zam��ené na vytížení lyža�ského vleku se nejevilo p�íliš pozitivní a 
rozhodlo se proto o omezení jeho provozu v další sezón�. Všední dny, zejména 
dopoledne, byly i p�i dobrých sn�hových podmínkách slabé. Bylo to zp�sobeno mj. i 
zprovozn�ním nového vleku v Olešnici. K 29. únoru 2004 byla tržba na vleku  se 
zapo�tením pronájm� cca 200 tisíc K� a režie (hlavn� elekt�ina) zhruba 34 tisíc. 
Opravy vleku, který je za�ízením OÚ, ochotn� zajiš�ovali J. Holý, J. Martínek a p. 
Št�pán. 

H r á d o u s k á    v a � e � k a 
XXI. ro�ník pochodu se konal 17. kv�tna 2003 za ranní teploty 5 stup�� a odpolední 
18 stup�� p�i p�kné viditelnosti. Pochodovalo 425 lidí, z toho 125 d�tí do 15 let. 
Rodinných kolektiv� bylo 36, velkou va�e�ku dostaly 2 kolektivy, tradi�n� již Sokol 
Hronov. Nejv�tší po�et pochodujících bylo z Nového Hrádku (157), následovalo Nové 
M�sto (79), Dobruška (45), Hronov (21), Náchod (18), Praha (10). Nejstarším 
ú�astníkem byl ing. Jan Bláha (1932) z Hradce Králové. Poprvé byl ve�ejnosti 
p�edstaven obecní sk�ítek Frymbulín. Kontrola s tradi�ním ob�erstvením byla 
v areálu DT Astra. na Rzech. N�co z kroniky: „ Na trase nebyla jediná chybi�ka, 
Hrádouská va�e�ka je prost� jedni�ka. Nádherná p�íroda za rok zas p�iláká do Hrádku 
každého v�rného tuláka.“ – M. Palgutová, Dobruška. „Chodíme �adu pochod�, ale na 
VA	E�KU se vždy t�šíme. Výborné zna�ení, krásná p�íroda – a 2 dny p�edem již 
nejíme vejce natvrdo, protože tady nám vždy chutná.“- J.a I. 	íhovi. 

 
 

 
R        �         z        n       é  

 
T�íkrálová sbírka 2003 

4. ledna 2003 provedli v naší obci i v celé �R malí koledníci za dosp�lého doprovodu 
úsp�šnou T�íkrálovou sbírku, kterou organizuje na pomoc lidem v nouzi �eská 
katolická charita. Projekt má název D�m na p�li cesty. 80 % sbírky z�stane v regionu, 
20 % bude použito na národní a humanitární pomoc. K+M+B 2003 napsané k�ídou na 
dve�e ozna�ilo domy chápajících dárc�. 

havárie amerického raketoplánu Columbia 
ledn                               V lednu 2003 došlo p�i návratu z kosmu k havárii amerického raketoplánu Columbia 

sssssss                                   s lidmi na palub�. P�i nárazu do atmosféry pro poruchu v chlazení sho�el a rozpadl se. 
Všech                                Všech 7 �len� posádky zahynulo. Byla mezi nimi i jedna žena.                                                                                                                                                  

Pocta Václavu Havlovi 
30. ledna 2003 se konalo v Národním divadle v Praze v režii a organizaci jeho  ženy 
Dagmar Havlové slavnostní rozlou�ení s prvním polistopadovým prezidentem nazvané 
Pocta Václavu Havlovi. P�íznivci litují jeho odchodu a oce�ují jeho p�ínos zejména 
jako mezinárodn� uznávané autority. Mnozí hovo�ili o kultu osobnosti, ale tyto hlasy 
se mýlily. Havel m�l ke kultu nes�ísln� p�íležitostí a nikdy žádnou nevyužil. Nem�l to 
v povaze. 2. února o p�lnoci jeho mandát skon�il a prezidentská vlajka byla stažena. 
Zhaslo i jeho odp�rci tak kritizované �ervené neonové sv�tlo na Hrad�. Noviny psaly: 
„ Tahle neónová trubice rozrušila lidi víc než �erná díra ve státním rozpo�tu. Byla 
srdcem a chvíli i otazníkem. Ale svítila. A každé sv�tlo, zvlás� na Pražském hrad�, je 
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lepší než tma.“ Následující den p�evzali do zvolení nového prezidenta prezidentské 
pravomoci  p�edseda poslanecké sn�movny Lubomír Zaorálek a p�edseda vlády 
Vladimír Špidla. 

volba nového prezidenta republiky 
 Do prvního kola volby 15. 1. 2003 kandidovali Jaroslav Bureš (�SSD), Petr Pithart 

(KDU-�SL), Václav Klaus (ODS) a M.K�íženecký (KS�M). Volbu provád�li ve 
Špan�lském sále Pražského hradu poslanci a senáto�i dohromady. Do 2. kola 
postoupili Klaus  a Pithart. Pot�ebnou nadpolovi�ní v�tšinu 141 hlas� nedostal ani 
jeden z nich. Nikdo nebyl zvolen ani v kole t�etím (Klaus 113 a Pithart 83 hl.). Dle 
zákona se do 30 dn�  musela konat volba nová. Do druhých prezidentských voleb   
24. 1. 2003 nastoupili kandidáti: Václav Klaus, Miloš Zeman a MUDr. Jaroslava 
Moserová. Nejd�íve vypadl Zeman a nesl to velmi t�žce. Klausovi ke zvolení 
chyb�lo jen n�kolik hlas�. Do t�etí volby 28. 2. 2003 nastoupil Václav Klaus a Jan 
Sokol. Jan Sokol získal 124 hlas� a Václav Klaus t�snou nadpolovi�ní v�tšinu 142 
hlas�. Ve 3. prezidentské volb� byl na p�tileté funk�ní období 10. prezidentem 
�eské republiky (d�íve �eskoslovenské) zvolen Václav Klaus.  

zánik Jugoslávie 
 4. února 2003 z mapy zcela zmizela z mapy Jugoslávie a vznikly samostatné státy 

Srbsko a �erná Hora. 
Cena Frymburku a celostátní p�ebor �OS v lyžování 

20. ro�níku Ceny Frymburku spojeného s celostátním p�eborem �OS ve sjezdovém 
lyžování se na Panské stráni ve dnech 15. a 16. února 2003 zú�astnilo 140 
závodník�. Závody byly díky ob�tavé práci vedoucích a trenér� lyža�ského oddílu 
velmi dob�e zorganizované. Strá� byla dostate�n� zasn�žena pomocí rolby. Mrzlo 
tak siln�, že se ty�e pro slalom musely upev�ovat do hlíny za použití vrták�. V ned�li 
p�i –6 stupních sn�žilo. Místní závodníci m�li p�kné jednotné oble�ení. Majestátn� 
p�sobila nafukovací brána od sponzora SEMTEX Pardubice. Rezervy byly 
v propagaci p�kné akce, která mohla p�ilákat více divák�. 

tragédie u Národního muzea 
6. b�ezna 2003 se podle vlastního prohlášení na protest „proti stavu sv�ta“ na ramp� u 
Národního muzea v Praze upálil osmnáctiletý mladý muž z Humpolce Zden�k 
Adamec. Nábožensky založený nadaný student pr�myslovky  sám sebe ozna�il za 
Pochode� 2003 a svým �inem cht�l navázat na odkaz Jana Palacha. Po polití benzinem 
a následném zapálení utrp�l popáleniny 3. a 4. stupn� na 90% t�la a zem�el v sanitce. 
Nechal dopis na rozlou�enou a text na internetu. V dopise se rozlou�il s rodi�i a prosil:  
„Ned�lejte ze mne blázna“. Vyšlo najevo, že byl obvin�ný z podn�cování útoku na 
ve�ejná za�ízení. Kriminalisté jej vinili za to, že si darke�i na jeho internetových 
stránkách vym��ovali zkušenosti. 

slavnostní inaugurace prezidenta 
 7. b�ezna, v den 153. výro�í narození prezidenta T.G. Masaryka, se ve   Vladislavském 

sále Pražského Hradu konala slavnostní inaugurace prezidenta Václava Klause. 4. 
spole�nou sch�zi Parlamentu zahájil p�edseda dolní sn�movny Lubomír Zaorálek. 
Nový prezident složil zákonem p�edepsaný slib, p�ednesl první projev a položil v�nec 
k soše prvního prezidenta �SR.V projevu �ekl mj.: „Chci být aktivní, ne 
aktivistický, chci zlepšit d�v�ru ob�an� ve vedení, chci, aby se rozjasnily tvá�e a 
zvýšila se bezpe�nost a jistota ob�an�.“ Z Pet�ína zazn�lo 21 d�lových ran, prezident 
provedl vojenskou p�ehlídku a potom se na nádvo�í Hradu neformáln� setkal s ob�any. 
Po 1 m�síci a 5 dnech op�t na Hrad� zavlála prezidentská vlajka. 2. hlava �R a 10. od 
vzniku �SR má mandát do 7. 3. 2008. 
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tragická havárie autobusu u Nažidel 
 8. b�ezna p�i návratu �len� lyža�ského oddílu TJ Slovan Karlovy Vary  z lyžování 

v rakouském Ramsau havaroval 4km od hrani�ního p�echodu Dolní Dvo�išt� u obce 
Nažidla dvoupatrový autobus. Autobus �ídil ne zcela kvalifikovaný 48 letý �idi�. 
Mimo�ádn� t�žká havárie, p�i které se autobus z�ítil ze 7 m svahu a p�i pádu se odtrhla 
st�echa. Bilance byla strašná- 19 mrtvých , 34 ran�ných v�tšinou mladých lidí i d�tí. 
T�žce postiženy byly rodiny p�edsedy oddílu Josefa Pudila, který p�išel o dv� dcery i 
klubového trenéra, kterému zahynuly d�ti ve v�ku 16 a 17 rok�. Mobilní telefony 
zvonily v kapsách zran�ných i mrtvých. Hr�zy okamžiku nelze popsat. Ran�né 
odváželi do nemocnic v �eských Bud�jovicích, v �eském Krumlov� a Prachaticích. 
Karlovarský kraj vyhlásil smutek. Plakalo celé m�sto i republika.  

hlasování o d�v��e vlád� 
 11. b�ezna 2003 prob�hlo hlasování Poslanecké sn�movny Parlamentu �R o vyslovení 

d�v�ry koali�ní vlád�, o které požádal její premiér Vladimír Špidla. D�v�ra byla 
vyslovena 101 hlasy pro a 99 proti. 

Autoškola Volhejn 
 12. b�ezna byl na obecním ú�ad� zahájen  kurz na �idi�ské oprávn�ní pro automobil a 

motocykl Autoškoly Volhejn. 
atentát na srbského premiéra 
 V noci na �tvrtek 13. b�ezna v B�lehrad� zahynul rukou vraha mladý nad�jný srbský 

premiér Zoran Djindi�. Hlavním podez�elým na út�ku byl zkušený zabiják a stoupenec 
Slobodana Miloševi�e Milodar Lukoviš zvaný LEGIJA. Poh�eb se konal v sobotu 15. 
b�ezna za velké ú�asti a p�i velkých bezpe�nostních opat�eních .Demokratické proudy 
želely v Srbsku schopného premiéra a celá Evropa v�rohodného politika. 

americký útok na Irák 
 20. b�ezna ve 3.35 h za�al americký útok na Irák- válka v p�ímém p�enosu -  s hlavním 

cílem odzbrojit prezidenta Saddáma Husajna od zbraní hromadného ni�ení. P�ipraveno 
bylo 300 tisíc spojeneckých voják�. Válka za�ala bombardováním Bagdádu. Cíl byl 
zabít Saddáma, ten však zmizel a neustále m�nil úkryty a promlouval k lidem 
v televizi. Boje byly tuhé, pozemní odpor tvrdý. 5. den války padl první britský voják. 
Zpravodajství p�ímo z Bagdádu podával noviná� Michal Kubala a z Kuvajtu, ve 
kterém p�sobila �eská protichemická jednotka, odvážná Barbora Šámalová. USA 
plánovalo 1400 nálet�. Na válku a sou�asn� i humanitární pomoc vy�lenili 75 miliard 
dolar�. V boji o Bagdád cvi�ení delfíni hledali v p�ístavu miny. 1000 Saddámových 
tank� vyrazilo proti spojenc�m. 14 nevinných lidí zahynulo na bagd. tržišti a p�ibývali 
další a další. 16 p�íslušník� speciálních sil z Prost�jova a 4 Slováci z d�vodu obav 
z teroristických útok� p�ilet�lo do Kuvajtu chránit �eské chemiky. Colin Powel 
požadoval, aby OSN pomohlo p�i sestavení vlády Iráku. Není jasný osud vále�ných 
zajatc�, asi byli popraveni. Bylo jasné, že boje potrvají proti p�edpokladu déle. Zu�ila 
píse�ná bou�e. Zásobování vojska bylo 1 denn�. Dobýt Bagdád se ukázalo obtížné. 
USA povolalo dalších 100 tisíc muž�. Z Kuvajtu šla do Iráku humanitární pomoc, 
p�edevším voda a �o�ka. 3. dubna boj o Bagdád zesiloval, byla otev�ena severní fronta 
- Kurdové a Ameri�ané. Naše vláda jednala o vyslání polní nemocnice do Kuvajtu – 
od USA na ni obdržela 15 milion� dolar�. Obsazeno letišt� . G. Bush se omluvil 
rodinám padlých voják�. Po 17 hodinách boj� byl Bagdád bez vody a elekt�iny. 
Operace trvalá svoboda za�ala být zpochyb�ována. Na Bagdád padl strach, 
sebevražedné útoky pokra�ovaly. Americké tanky vjely do m�sta na pr�zkum. 
Americká televize �íkala n�co jiného než irácká. 7. dubna 2003 Ameri�ané na paláci 
S.Husajna vzty�ili vlajku. Nemocnice byly p�epln�né, humanitární katastrofa na 
dosah. Prostí Irá�ané volali a� vše skon�í. Dva mosty p�es Tigrid byly zni�eny. Bush a 



 17

Blair jednali v Irsku o povále�ném uspo�ádání. Basru dobyli Britové. 8. dubna byli 
ameri�tí vojáci poprvé v Bagdádu v prezidentském paláci p�es noc. Zahynuli 3 
noviná�i. V Bagdádu byl chaos a anarchie -rabování obchod� i budovy OSN, n�kde 
spojence vítali a vzáp�tí p�išel teroristický útok. Ni�ení soch, tank p�ijel strhnout 
Saddámovu sochu p�ed hotelem Palestina, kolem krku dostal smy�ku. Oslavovala 
hrstka lidí, hodn� se jich bálo. 9. dubna 2003 po 30 letech za 21 dní Husajn�v režim 
skon�il. Bagdád padl, boje však neskon�ily. Ameri�ané postupn� brali do zajetí 
n�které nejvyšší Husajnovy spolupracovníky. Jeho samého však nalezli až 13. 
prosince 2003 zpustlého v podzemním úkrytu nedaleko rodného Tikrítu. Žádné 
zbran� hromadného ni�ení nalezeny nebyly. 

 
70. narozeniny Aleše Fetterse 
 4. dubna 2003 se dožil 70 let regionální historik a držitel Ceny Karla �apka prof. Aleš 

Fetters z Náchoda. Kv�li komunist�m st�ídal školy, pracoval v teplárn�, ale vždy se 
v�noval literární historii a �apk�m. Prošel tolik škol jako žádný ministr. Ve svých 
sedmdesáti letech m�že dob�e sloužit jako kronika �eského školství. Aleš Fetters 
pochází z Úpice, žije v Babí u Náchoda. V 50. letech vystudoval pedagogické 
gymnázium a krátce u�il na obecných školách ve Rtyni v Podkrk. a v Havlovicích. 
Poté absolvoval obor �eština na Vysoké pedagogické škole v Praze. Od roku 1959 u�il 
na gymnáziu v Náchod�, kv�li jeho názor�m z doby p�ed srpnovou okupací ruskými 
vojsky v roce 1968 jej nad�ízení ze školy vyhodili. Vyst�ídal na Náchodsku n�kolik 
st�edních škol v�etn� u�iliš� a a�koliv se politicky neangažoval, roku 1974 jej 
komunisté donutili podepsat výpov�� ze školství. Pak na deset let zakotvil 
v náchodské teplárn� jako d�lník. Teprve v polovin� 80. let znovu získal místo na 
základních školách v Teplicích nad Metují a v �erveném Kostelci. Po roce 1989 se 
vrátil na náchodské gymnázium jako jeho �editel, ze zdravotních d�vod� pak pracoval 
až do roku 1995 jako školní inspektor. �asto jsme se s ním mohli setkat na koncertech 
p�veckého sboru Hron nebo na r�zných p�ednáškách p�evážn� v knihovnách. 

nemoc SARS 
 9. dubna se z Hongkongu za�ala ší�it do sv�ta záke�ná nemoc SARS. Neznámým 

druhem zápalu plic se nakazili hosté jednoho hotelu v Hongkongu. Virus údajn� ší�il 
�ínský profesor.  

jubilejní výstava akad.malí�e Vladimíra Rocmana  
 29. kv�tna byla v Galerii Zázvorka v Novém M�st� nad Metují zahájena besedou 

s autorem výstava knižních ilustrací z let 1953 –2003 akademického malí�e Vladimíra 
Rocmana k jeho 80. narozeninám. 

Referendum o vstupu do Evropské unie 
 13. a 14. �ervna 2003 prob�hlo referendum o vstupu �R do Evropské unie. 

Výsledek hlasování ob�an� byl ANO. V celé �R bylo pro vstup do EU  77 % p�i 
ú�asti voli�� 55 %. V Novém Hrádku bylo pro vstup 78,4 % p�i 71% ú�asti voli��. 

Slavnost Božího t�la 
 22.�ervna se konala každoro�ní Slavnost Božího t�la. Ve�ejnou pobožnost obohatil 

hudební doprovod žes�ového orchestru vedeného p.Vl�kem ze ZUŠ v Náchod�. 
13. ro�ník Akademických týdn� 
 26. �ervence až 8. srpna probíhal v Novém M�st� nad Metují 13. ro�ník 

Akademických týdn�. s hodnotnými p�ednáškami a akcemi pro t�lesnou i duševní 
rekreaci ú�astník�. 

restaurace d�ev�ného oltá�e  
 V �ervenci odvezli k náro�né restauraci nejstarší d�ev�nou památku v obci-oltá� sv. 

Josefa z farního kostela, který se jako jediný v obci zachoval po požárech 
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z p�edminulého století. P�lmilionovou opravu z velké �ásti financují památká�i, obec 
p�isp�la �ástkou 20 tisíc korun. 

oprava farní budovy 
 V �ervenci a v srpnu byla provedena vým�na oken a �áste�ná omítka budovy 

farního ú�adu. 
teplotní rekordy a jejich d�sledky 
 Horký 13. srpen 2003 p�inesl 140 let starý teplotní rekord v Klementinu +36,8 

stupn�, v Kopistech na Mostecku bylo +38,9 a v�bec nejvyšší rekord byl 
v Portugalsku +47,3 stupn�. Vinou velkých veder v Evrop� zem�elo více než 3000 lidí, 
nejvíce ve Francii. Sucho p�ineslo obrovské ztráty zem�d�lc�m, výhody pouze 
vina��m. V jižní Evrop�, v Portugalsku a v Chorvatsku zejména na ostrov� Hvar se 
ší�ily rozsáhlé požáry i p�es zákaz vstupu do les�. Vedra ukon�ila silná bou�e 
s obrovskými kroupami, která si vyžádala i ob�ti na životech. Lidé byli dehydrovaní, 
trp�li st�evními potížemi. Zvýšila se i spot�eba elekt�iny na klimatizaci prostor, �eky 
byly nesplavné. Nový Hrádek m�l vody dostatek. 

Mars blízko Zem� 
 27. srpna se ocitla planeta Mars nejblíže Zemi. vzdálenost �inila cca 55 milion� 

kilometr�. Podobný stav nastane podle výpo�t� odborník� až za 600 tisíc let. 
odešel Pavel Tigrid 
 30. srpna zem�el ve Francii Pavel Tigrid, noviná�, symbol protikomunistického exilu 

a krátkodobý ministr kultury �R.  
stávka u�itel� 
 1. zá�í 2003 prob�hla dosud nejv�tší protestní akce u�itel� – jednodenní stávka proti 

n�kterým bod�m navrhované reformy státních financí. Do stávky se v celostátním 
m��ítku zapojilo asi 50 % u�itel�. Ke stávce se p�ipojili i n�kte�í zam�stnanci 
finan�ních a katastrálních ú�ad�. Program prvního dne nového školního roku ve 
stávkujících školách p�esunuli na 2. zá�í. 

   atentát na švédskou ministryni Annu Lindhovou 
 11. zá�í nep�ežila atentát nejoblíben�jší mladá švédská politi�ka a ministryn� 

zahrani�í Anna Lindhová. Zahynula rukou úto�níka v obchodním dom� ve 
Stockholmu 3 dny p�ed neúsp�šným referendem o zavedení m�ny euro, jehož byla 
zastáncem. 

Den �eské státnosti a 280 let zd�ného kostela sv. Petra a Pavla 
 28. zá�í 2003 na svátek sv. Václava se v kostele p�i p�íležitosti Dne �eské státnosti a 

280 let zd�ného kostela sv. Petra a Pavla konala vzpomínková slavnost. Zpívaná mše, 
výstavka fotografií interiéru kostela a portrét� kn�ží, kte�í ve farnosti p�sobili, proslov 
a pod�kování p. Jana Czarného všem za pé�i o kostel a vedení obce za p�íze� byly 
neokázalou a d�stojnou vzpomínkou významného výro�í. 

blaho�e�ení Matky Terezy 
 19. �íjna 2003 byla po 6 letech od svého úmrtí papežem Janem Pavlem II. v 	ím� 

blaho�e�ena matka Tereza, nazývaná „and�l z Kalkaty“. Celých 60 rok� pe�ovala o 
nemocné d�ti a všechny pot�ebné bez ohledu na náboženské vyznání. Žila jednoduše, 
pomáhala konkrétn� jednotlivci a založila �ád sester pracujících na základ� tohoto 
jejího životního postoje. 

konec deseti a dvacetihalé�� 
 31. �íjna 2003 skon�ila platnost 10ti a 20 ti halé�ových mincí. Jejich hodnota již 

byla zanedbatelná. 
úplné zatm�ní M�síce 
 9. listopadu p�l hodiny po p�lnoci bylo za úpl�ku dob�e patrné úplné zatm�ní 

M�síce. 
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útok Al Kajdy v Turecku 
 20. listopadu zaúto�ili v autech sebevražední atentátníci Al Kajdy v tureckém 

Istanbulu na britský konzulát a na bankovní gigant HSBC. Zahynulo nejmén� 27 lidí 
v�etn� britského konzula Rogera Shorta, 450 bylo ran�ných.V jednom týdnu to byl 
již druhý útok v dob� návšt�vy G.Bushe u T. Blaira v Anglii. P�i útoku na synagogu 
zahynulo asi 20 lidí. Šokované Turecko prožilo své „11. zá�í“. Hrozba sv�tového 
terorismu nep�etržit� trvá a sílí. 

pád váno�ního stromu v Praze 
 6. prosince velmi silný poryv v�tru p�elomil 30 m vysoký váno�ní strom nazvaný 

Karel III., který byl postavený  na Starom�stském nám�stí v Praze. Strom byl p�ivezen 
z Velkých Karlovic a stav�la ho firma, která organizovala váno�ní trhy. Strom t�žce 
zranil 4 lidi. Událost bude mít soudní dohru. 

dopadení Saddáma Husajna 
 13. prosince zatkli Ameri�ané od za�átku války v b�eznu hledaného iráckého diktátora 

Saddáma Husajna poblíž jeho rodného Tikrítu. Jeho podzemní úkryt na dvo�e 
jednoho domu objevili na základ� udání. Byl zpustlý, ale v dobrém zdravotním stavu a 
p�i zatýkání nekladl odpor. Slíbili za n�j vyplatit 25 milion� dolar�. Z tyrana byl v�ze� 
odevzdaný ke všemu. Pravost jeho osoby potvrdila zkouška DNA. M�l by ho za 
spáchané zlo�iny soudit tribunál v Iráku. Usmí�ení a mír však z�staly v nedohlednu. 
Sebevražedné útoky zat�ení Saddáma nezastavilo. 

   zem�t�esení v Iránu 
 Vánoce p�inesly velké utrpení obyvatel�m iránského m�sta Bama. 26. prosince 

postihlo toto 70  tisícové m�sto silné zem�t�esení, p�i kterém zahynulo 20-30 tisíc 
lidí. 

   
 
 

S   p   o    l    e    �    e     n    s  k  á      k    r    o    n     i    k    a 
 
 
Manžel�m se narodili               ( 9 d�tí ) 
 
Leoš a Michaela Tolgovi ,           Nový Hrádek  347,           13. 2. 2003  Náchod 
                               syn   J a n      vítání  26. 4. 2003 
 
Ji�í a Ji�ina  Novotní ,                  Nový Hrádek  330 ,  24. 6. 2003  Opo�no 
                     syn   V í t        vítání  29. 11. 2003 
 
Pavel a Marie  Fantovi ,               Nový Hrádek  307 ,  13. 7.  2003  Opo�no 
                      syn   M a t o u š       vítání  29. 11.  2003 
 
Roman a Kv�toslava Povolní,     Nový Hrádek  307 ,  18. 9.  2003   Opo�no 
          dcera  K a t e � i n a          vítání  29. 11.  2003  
 
Jan a  Petra K n o u l i c h o v i,   Nový Hrádek  347 ,   24. 9.  2003    Náchod 
           dcera  K a r o l í n a          vítání  29. 11. 2003 
 
Petr a Veronika B o h a d l o v i,   Nový Hrádek  347 ,     11. 10. 2003              Opo�no 
            syn   O n d � e j        vítání 29. 11. 2003 
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Michaela M a t o u š k o v á,       Nový Hrádek-Dlouhé 3        23. 10. 2003    Náchod 
           syn  M a t � j  
 
Vladimír  F i š e r  a  Pavlína  Grimová,  Nový Hrádek  316   13.12. 2003          Hradec Králové 
           dcera   E l i š k a 
 
Milan  G r i m  a  Petra  Suchánková,  Nový Hrádek 65          25. 12. 2003    Náchod 
           syn  M i l a n  
 
 
 
 

 S � a t e k    u z a v � e l i 
 
David Horký  - Kleny  a  Martina Ku�erová - Ledce           14. �ervna 2003 
               v areálu zotavovny MV�R Rzy 
 
Pavel 	ehulka – Suchov u Hodonína a Helena Vond�ejcová - Bohdašín      9. srpna 2003 
                                 v kostele sv. Petra a Pavla 
 
Jan Masopust a Viktorie De Stefanisová Krásno o. Horní Slavkov          29. srpna 2003 
                 na Obecním ú�ad� 
 
 
 
 
Z     n a š i c h     � a d     o  d  e  š  l  i (15 ob�an�) 
 
 
Božena Rufferová z Nového Hrádku �p. 137 zem�ela ve v�ku nedožitých 68 let 9. ledna 
2003 v Novém Hrádku. Poh�bena byla 14. ledna na místním h�bitov�. Zesnulá se narodila a 
celý sv�j život prožila v Novém Hrádku. Pracovala nejprve v  továrn� a pozd�ji jako 
prodava�ka potravin. P�i styku se zákazníky projevovala pro každého bez rozdílu velkou 
vst�ícnost a ochotu. Byla hodná a up�ímná a zcela žila pro rodinu. Vychovala dob�e a po 
odchodu manžela se sama starala o 4 chlapce Luboše, Petra, Josefa a Pavla. P�estav�li  
rodinný domek.  Ve stá�í a v dob� jejich nemoci sv�domit� pe�ovala o své rodi�e. Dosloužil jí 
syn Petr , který se k ní do domku p�i její dlouhé a t�žké nemoci nast�hoval. 
 
Bohuslav  �erný z Nového Hrádku �p. 139 odešel po kratší nemoci ve v�ku nedožitých 88 
let  28. ledna 2003 v Jarom��i. Poh�ben byl 4.února  na místním h�bitov� do rodinného hrobu. 
Pocházel z Mezilesí. S ženou And�lou dali do po�ádku rodinný domek a vychovali syny 
Bohuslava a Josefa a dceru Ludmilu. Všechny d�ti se v život� dob�e uplatnily. Po ovdov�ní 
žil v dom� sám. Celoživotní zálibou zesnulého bylo v�ela�ství. Žil pro rodinu stranou 
ve�ejného života. 
 
Bohuslav  Lejp z Nového Hrádku �p. 52 zem�el ve v�ku nedožitých 75 let  16. února 2003 
v Náchod�. Poh�eb m�l v rodinném kruhu. Pocházel z �eského Mezi�í�í, kde byl listonošem. 
Tam se také seznámil se svou ženou Eliškou. Po p�íchodu do Nového Hrádku za�al pracovat 
ve Stavostroji v Novém M�st� nad Metují. Po mnoho let až do roku 1990 byl p�edsedou 
místního národního výboru v obci. V projevu byl mírný a tolerantní. Velice miloval a žil pro 
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svou jedinou dceru Elišku, právni�ku, a její rodinu. S její p�ed�asnou smrtí se nikdy 
nevyrovnal. 
 
Božena Škodová z Nového Hrádku �p.36 zem�ela ve v�ku nedožitých 88 let 17. února 2003 
v Novém Hrádku. Poh�bena byla 22.února na místním h�bitov�. Pocházela z domu na 
nám�stí, který s manželem p�estav�li  a ve kterém prožila celý sv�j život. Vychovali spolu 
syny Josefa a Ji�ího a dceru Hanu. Musela se vyrovnat s tragickou smrtí nad�jného syna 
Ji�ího, který vystudoval na inženýra. Vždy velmi dbala na �istotu a po�ádek. Pracovala ve 
výrobním družstvu Detecha. Mezi spolupracovníky byla oblíbená pro usm�vavou a 
snášenlivou povahu. Doma se starala o malé hospodá�ství. Žila p�edevším pro svou rodinu. 
 
Božena Šmídová z Nového Hrádku �p. 255 zem�ela ve v�ku nedožitých 78 let  11. b�ezna 
2003 v Náchod�. Poh�eb prob�hl v rodinném kruhu 17. b�ezna na místním h�bitov�. 
Pocházela z Nového Hrádku, Bukovce. Vychovala syna Ji�ího Bareše a po provdání za 
Bohumila Šmídu dceru Marcelu. Jejich p�estav�ný domek na kraji obce byl vždy v po�ádku, 
upravený, stejn� jako zahrada. M�la velmi silnou v�li, po léta odolávala �ad� t�žkých nemocí. 
Povahu m�la spíše uzav�enou. Byla �lenkou hasi��. Um�la ru�ní práce a po léta chovala 
drobné zví�ectvo. 
 
Josef Št�pán z Nového Hrádku �p. 308  zem�el po dlouhé a t�žké nemoci ve v�ku nedožitých 
61 let  26. dubna 2003 v Novém Hrádku. Poh�ben byl 2. kv�tna Byl nejstarší ze 3 chlapc� 
povozníka Josefa Št�pána. V mládí se vyu�il elektriká�em. V�tšinu svého života prožil jako 
�idi�. Nejprve �ídil autobus a pozd�ji tém�� do konce svého života kamion TIR a procestoval 
celou Evropu. S manželkou postavili nový rodinný d�m a vychovali dcery Marcelu a Radku a 
syna Miloše. Byl známý svým stálým úsm�vem a optimistickým pohledem na sv�t. Byl 
�lenem sboru hasi�� a nejv�tší jeho zálibou byla myslivost. Po návratu z cest vedly jeho první 
kroky do lesa.  Záke�nou nemoc state�n� snášel do posledních chvil se svou ženou Vlastou.  
 
Svatopluk V�trovský z Nového Hrádku �p. 326 zem�el po delší t�žké nemoci ve v�ku 57 let 
4. �ervence 2003 v Novém Hrádku. Poh�ben byl 10. �ervence do rodinné hrobky na místním 
h�bitov�. Pocházel z Nového Hrádku, m�l staršího bratra Milana a mladší sestru Boženu. 
S manželkou postavili Pod Šibeníkem �adový domek. Vychovali dcery  Svatavu a Ladu. 
Pracoval ve Stavostroji, v posledních letech v družstvu Velos. Ve spole�nosti byl oblíbený pro 
svou bezkonfliktní povahu. Byl u�inlivý a ochotný. V mládí byl aktivním �lenem Sokola. 
T�žkou nemoc snášel state�n� až do posledních chvil svého života se svou ženou V�rou.   
 
Anna Dernerová z Nového Hrádku �p. 100 zem�ela v požehnaném v�ku 95 let  21. �ervence 
2003 v Opo�n�. Rozlou�ení se zesnulou se konalo 24. �ervence v kostele sv. Petra a Pavla a 
po mši byla p�evezena k tichému zpopeln�ní. Zesnulá pocházela z Lom� a v roce 1946 se 
s rodinou p�est�hovali do Deštné v Orl. horách. Vychovali s manželem syna Josefa a dceru 
Alenu. Po manželov� smrti se p�est�hovala za dcerou na Nový Hrádek a u ní sv�j dlouhý 
život dožila. Byla nesmírn� pracovitá a zru�ná. V mládí se nau�ila všem pracím 
v hospodá�ství, chodila i se seká�i ru�n� síci kosou. Vynikající byla na ru�ní práce všeho 
druhu a ráda u�ila druhé plést, vyšívat, há�kovat i sí�ovat. D�lala i domácí práci-výšivky pro 
podnik Krajka ve Vamberku. Byla také vynikající kucha�ka. Dce�i do posledních dn� 
pomáhala. P�es tvrdý život byla veselá a spole�enská.                  
 
Božena Grimová z Nového Hrádku �p. 259  zem�ela po dlouhé t�žké nemoci v požehnaném 
v�ku 88 let 16. srpna 2003 v Opo�n�. Po církevních ob�adech 22. srpna v místním kostele 
byla p�evezena k tichému zpopeln�ní. Pocházela z Kounova. Vdala se ve velmi mladém v�ku 
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16 let. Nejprve bydleli v Bystrém a v roce 1935 se p�ist�hovali do Nového Hrádku. Obývali 1 
místnost v d�ev�né chaloupce. Pozd�ji celý domek p�estav�li a manžel zesnulé v n�m 
provozoval holi�ství. Pracovala v Ruben� a pozd�ji ve výrobním družstvu Detecha. 
Manžel�m se narodily 4 d�ti , 2 dcery a 2 synové. Dcera Marcelka zem�ela  t�íletá a dcera Eva 
ve v�ku 52 let. Zesnulá byla pevná a state�n� odolávala ranám osudu. S manželem byli 
aktivn� zapojeni do práce v Sokole, p�edevším v jeho divadelním odboru. Vedla kroniku 
v Deteše a n�kolik let byla kroniká�kou obce. Manžel její zápisy dopl�oval p�knými 
kresbami. Až do posledních chvil se dokázala o sebe postarat, hodn� �etla a pomáhala vnu�ce 
v pé�i o pravnou�ata. P�estože musela bojovat s �etnými nemocemi, vid�li jsme vždy na její 
tvá�i úsm�v. 
 
Božena Trávní�ková z Nového Hrádku 315 zem�ela ve v�ku nedožitých 77 let  20. srpna 
2003 v Novém Hrádku. Poh�eb kremací prob�hl v rodinném kruhu. Zesnulá byla roda�ka 
z Nového Hrádku a prožila zde celý sv�j život. S manželem vychovali syny Miroslava a 
Zde�ka a p�estav�li spolu rodinný domek. Velkou nad�ji pro ni znamenala vnu�ka Lucie. 
Pracovala v textilní továrn� v Novém M�st� nad Metují. Byla rázná, energická a pracovitá. 
Dokázala se postavit ke každé práci, zejména byla dobrá kucha�ka. Žila p�edevším pro svou 
rodinu. 
 
Josef Fišer z Nového Hrádku �p. 18 zem�el ve v�ku 71 let 9. �íjna 2003 v Náchod�. Poh�ben 
byl po církevních ob�adech v kostele do rodinného hrobu na místním h�bitov�. Byl rodák 
z Nového Hrádku , pocházel ze  3 d�tí místního kostelníka. O 3 roky mladší sestra Božena 
zem�ela v lednu 2003. Zesnulý v mladém v�ku ovdov�l a vychovával 2 nezletilé d�ti, dceru 
Libuši a syna Josefa. M�l mírnou povahu, byl hodný a neum�l žít sám. Vyu�ený byl typograf, 
pracoval v Novém M�st� nad Metují v papírnách a pozd�ji ve Velorexu v Novém Hrádku. 
Byl aktivním �lenem hasi�ského sboru. Poslední roky svého života dožil v rodin� syna Josefa. 
 
Katarína Felcmanová z Nového Hrádku �p. 46 zem�ela ve v�ku 66 let  16. �íjna 2003 
v Žamberku. Zesnulá pocházela ze Slovenska a byla dlouhodob� nemocná. V Novém Hrádku 
žili s manželem po koupi domu na nám�stí pouze krátkou dobu. Po smrti manželky manžel 
d�m prodal a z obce se odst�hoval. 
 
Lidmila Grymová z Nového Hrádku �p. 10 zem�ela ve v�ku  85 let  3. listopadu 2003 
v Náchod�. Po rozlou�ení a zádušní mši v kostele 8. listopadu byla p�evezena k tichému 
zpopeln�ní. Pocházela z Nového Hrádku a celý život zde prožila. Vždy obstarávala malé 
hospodá�ství. Manžel byl kniha�. Koupili si vlastní domek Na hrobkách. Vychovali dcery 
Blanku a V�ru a syna Ferdinanda. Mnoho let pracovala v družstvu Velorex. Zajímala se o 
lé�ivé byliny a alternativní formy lé�by nemocí. M�la ráda kv�tiny a zahrádku. Byla 
spole�enská, povahu m�la p�íjemnou a usm�vavou. D�ti i vnou�ata ji �asto navšt�vovali. Do 
konce života pomáhala synovi s chováním králík�.  
 
Marie Schejbalová z Nového Hrádku �p. 248 zem�ela ve v�ku nedožitých 91 let  12. 
listopadu 2003 v Novém Hrádku. Poh�eb m�la 19. listopadu po církevních ob�adech v kostele 
do rodinné hrobky na místním h�bitov� Zesnulá prožila celý sv�j dlouhý život jako svobodná 
v rodném dom�. Celý život pracovala v zem�d�lství, pozd�ji na státním statku, odkud odešla 
do d�chodu. Starší bratr byl stava�, celý život žil v Praze a jeho manželství z�stalo bezd�tné. 
Zesnulá byla velmi pracovitá a v práci pe�livá. Milovala kv�tiny a ráda a dob�e va�ila. M�la 
pevné zdraví, vylé�ila i zlomeninu kr�ku nohy ve vysokém v�ku. Nikdy nebyla sama. spolu s 
ní v dom� žila rodina vzdálen�jší nete�e Hany Svato�ové. V posledních letech se jí dostalo od 
manžel� Svato�ových i jejich d�tí ob�tavé pé�e.  
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Božena Ježková z Nového Hrádku �p. 151 zem�ela náhle ve v�ku nedožitých 77 let  12. 
prosince 2003 v Novém Hrádku. Po rozlou�ení a zádušní mši v místním kostele 17. prosince 
byla p�evezena k tichému zpopeln�ní. Zesnulá se na Nový Hrádek p�ivdala. S manželem 
vychovali syna Josefa a dceru Boženu a p�estav�li spolu manžel�v rodný domek. Po 
manželov� smrti žila s rodinou svého syna. Pracovala ve Velorexu v Dolích, odkud odešla do 
d�chodu. Ráda pletla a pokud to šlo, va�ila pro celou rodinu. Vedla nenápadný život zcela 
zasv�cený své rodin�.  
 
 
 
Z ob�an�, kte�í z Nového Hrádku pocházeli nebo k n�mu m�li blízký vztah v  r. 2003 
zem�eli: 
 
Miroslav Marek 5. ledna ve v�ku nedožitých 68 let, prof. MUDr. Jaroslav Procházka,  
DrSc.  29. prosince ve v�ku 90 let. 
 
 
 
     Zapsala    Anna Marková, kroniká�ka 
 


