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Leden 
Dobré sn�hové podmínky se 70 cm sn�hu pokra�ovaly z prosince do ledna. Po nepatrném 
oteplení k nule v prvních dnech m�síce p�išlo stabilní zimní po�así. Ranní teploty se b�hem 
m�síce snižovaly od –1 až po –17 stup��. Nejv�tší mrazy byly kolem 20. ledna, blížily se –20 
stup��m v noci. Krásné, slunné a �asto v�trné byly poslední dny v m�síci. Zima byla p�ímo 
arktická se stabilní vrstvou sn�hu a lyža�ská sezóna, která za�ala 3. prosince, nep�etržit� 
pokra�ovala. 
Únor 
Podobný ráz si zachovalo i únorové po�así. Mrzlo až k –14 stup��m a sníh padal a padal. 
Kolem 10. února za�ala p�i 120 cm sn�hové vrstv� kalamita. Po mírném oteplení sníh zt�žkl a 
prolomil mnoho p�edevším rovných st�ech. Kolem 20. února nastala krátká obleva, ale sn�hu 
mnoho neubylo. Koncem m�síce op�t umrzlo na kost a napadlo 5 cm prašanu. Lyža�ský vlek 
se ani v únoru nezastavil. 
B�ezen 
Tuhá zima pokra�ovala i do b�ezna. Pod nulou se ranní teploty udržely až do 24. b�ezna a 
kolísaly mezi –1 až – 9 stupni. Sn�hu stále spíše p�ibývalo, byly vánice a mlhy. Lidé už 
za�ínali mít z dlouhé zimy deprese. Oteplení p�išlo až 25. b�ezna, teploty byly ustálené kolem 
+6 stup�� ráno a dosahovaly maxima +10 stup��. Ob�as drobn� pršelo. 
Duben 
Za�átek dubna byl ve znamení hromad špinavého sn�hu a louky byly již protáté. Prudké tání 
silné sn�hové vrstvy p�ineslo povodn� na Labi, Dyji a Sázav�. Zastavilo se 6. dubna, kdy 
p�ituhlo a napadly 3 cm sn�hu. Zima se zdála nekone�ná, trvala od listopadu až do dubna 
nep�etržit� a byla (podobn� jako loni) nazývána zimou století. Byla p�edevším delší než ta 
p�edchozí.  Ochlazení bylo jen krátké. Po 10. dubnu se ranní teploty již ustálily nad nulou a 
dosáhly až k + 14 stup��m 21. dubna. Jarní kv�tiny se rychle probudily, rašily již pod 
sn�hem. Konec m�síce byl deštivý a pom�rn� teplý. 
Kv�ten 
První dva májové dny byly deštivé a s ranní teplotou jen +4 až +7 stup��. V týdnu od 3. 
kv�tna byly krásné slunné dny, ráno bylo až +12 stup��, chladn�ji bylo jen v noci. P�íroda 
zpožd�ní rychle dohán�la. Dobré po�así bylo i p�i Hrádouské va�e�ce, ráno bylo +11 stup�� a 
zapršelo až ve�er. 17. kv�tna se strhla bou�ka a padaly kroupy.  Dále pršelo každý den až do 
konce m�síce, teplota byla ráno maximáln� +15 stup��. 30. se ochladilo na +5 stup��. 
�erven 
2. �ervna byla zima jako na Št�drý den, ráno pouze +4 stupn�. Nic nerostlo a bylo 
nejchladn�ji za posledních 40 let. Pozd�ji se za�alo oteplovat a �asto p�icházely p�ehá�ky. 11. 
�ervna se vyjasnilo a teploty náhle vzrostly až na +26 stup�� 12. �ervna. Teplo bylo tém�� do 
konce m�síce. Vedra dosahovala až +30 stup�� a bylo možné se koupat. V poslední dny se 
ochladilo  na +14 stup�� a 30. �erven celý propršel. 
�ervenec 
Za�átek m�síce byl ješt� chladn�jší. Brzy nastaly tropické dny bez dešt� a vydržely po celý 
�ervenec. Bylo velmi horké a velmi suché léto. Nezapršelo celé 3 týdny. Teploty dosáhly 
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maxima až +38 stup�� na slunci a +31 ve stínu. Nejlépe bylo u vody. V byt� nebylo možné 
pro horko vydržet. Toužebn� o�ekávaný déš� p�išel až 29. �ervence s bou�kou. Sucho ale bylo 
veliké. 
Srpen 
Déš� 1. srpna byl velmi vydatný. Propršel vlastn� celý srpen a celkov� byl nejen deštivý, ale i 
chladný. Teplota ani jednou nep�esáhla +30 stup��. Za�aly r�st houby, nejprve pravé h�iby. 
Na rozdíl od �ervence nebylo koupání v srpnu v�bec možné. 
Zá�í 
V prvních dnech v zá�í se dešt� pon�kud zmírnily. Bylo však stále pom�rn� chladno a vál 
studený vítr. Po�así se zlepšilo po 20. zá�í, ob�as se vyjasnilo a byl krásný slunný den. Ranní 
teploty byly p�i vyjasn�ní nižší, kolem +8 stup��, n�kolik dní však bylo opravdu krásných, 
bylo babí léto. Lesy byly stále bohaté na houby a bor�vky, které se nalily opožd�n� teprve po 
deštích. 
�íjen 
V prvním týdnu v �íjnu byly mlhy a deš�ové p�ehá�ky. V druhém týdnu se vyjasnilo a dny 
byly velmi p�kné. Nep�íjemný byl �astý vítr. Ranní teploty se pohybovaly kolem +10 stup��. 
První šedivák p�išel 17. �íjna. Po n�m teploty op�t stoupaly a ráno se pohybovaly od +4 do + 
13 stup��. Poslední slunný den byl 28. �íjna a 30. bylo op�t ráno na nule. 
Listopad 
Za�átkem m�síce nastala radikální zm�na po�así. P�i teplot� +5 stup�� p�išel déš� se silným 
v�trem. 2. listopadu p�i –4 stupních ráno za�alo sn�žit a sníh z�stal ležet. Byla špatná 
sjízdnost silnic. Vypadalo to, že p�išla opravdová zima. 5. listopadu sn�žení p�ešlo v déš�, 
pršelo vytrvale a sníh zmizel. Další vývoj po�así však byl ne�ekaný a pro listopad neobvyklý. 
Ranní teploty se zvýšily až na maximum +9 stup��. Teplotní rekord +16 stup�� byl nam��en 
15. listopadu, byla to teplota nejvyšší od roku 1926 pro tento den. Neobvyklé teplo 
pokra�ovalo až do konce m�síce, kvetly sedmikrásky, fialky, tráva se zelenala a bylo možné 
najít v lese i bor�vky. Brambory ve sklep� za�aly klí�it. 
Prosinec 
Teplotní rekordy 40 let staré pokra�ovaly i v prosinci. Ranní teploty se pohybovaly v rozmezí 
–3 až +7 stup��. Mrazíky byly pouze p�ízemní, p�da v�bec nezamrzla po celý m�síc. Stále 
bylo bez sn�hu, objevoval se jen poprašek nebo vrstvi�ka do 3 cm, která brzy roztála. Zima do 
konce prosince nep�išla. Bylo neobvyklé teplo o Vánocích i na Silvestra a lyža�ská sezóna 
v�bec nenastala. 
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Mate�ská škola 
2005/2006 
Do mate�ské školy bylo zapsáno 37 d�tí. P�edškolní t�ídu navšt�vovalo 15 d�tí a t�ídu malých 
d�tí 22. T�ídu p�edškolák� vedla Alena Lokvencová, t�ídu mladších d�tí Zdenka 
Wildmannová, �editelkou byla So�a Brázdilová, osobní asistenkou byla Hana Poláchová, 
školnicí byla Libuše Vargová. Ve školní jídeln�, která va�í i pro žáky ZŠ, pracovala Monika 
Marková, Miroslava Duchá�ková, V�ra Škodová a Markéta Va�ková. Pr�m�rný po�et 
vydávaných jídel byl 150. 
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asistence 
S Eliškou Balcarovou, vyžadující pro své postižení speciální pé�i, pracovala asistentka Hana 
Poláchová podle individuálního výchovn� vzd�lávacího programu. Práci asistentky financoval 
Ú�ad práce z Rychnova nad Kn�žnou spole�n� s obecními ú�ady Nový Hrádek a Sn�žné. 
pedagogická praxe a vzd�lávání u�itelek 
V podzimních m�sících r. 2005 konala ve školce pedagogickou praxi studentka 4. ro�níku 
SPgŠ v Nové Pace Eva Bubení�ková. V kv�tnu a �ervnu dokon�ily bakalá�ské studium 
�editelka So�a Brázdilová- školský managment na UK v Praze a Alena Lokvencová-speciální 
pedagogika p�edškolního v�ku na TU v Liberci. U�itelky se také ú�astnily vzd�lávacích 
program� Centra vzd�lávání. 
koncepce výchovné práce-výchovn� vzd�lávací program 
Pro vzd�lávací program si u�itelky zvolily název „O �ty�ech královstvích“. D�ti b�hem roku 
procházely královstvími 4 p�írodních živl� :  Slunce, Vody, Zem� a Vzduchu. Mladší d�ti 
byly po celý rok provázeny sk�ítky Slune�níkem, Vod�á�kem, Zemníkem a V�trníkem, 
p�edškoláci se pravideln� setkávali se svojí Vílou. 
spolupráce s ve�ejností- akce školy 
Ve spolupráci všech pracovník� školy a �len� SRDPŠ se uskute�nilo vystoupení k Svátku 
matek, posezení s rodi�i ve školce, Váno�ní vystoupení d�tí v kin� a ve spolupráci se ZŠ se 
zajistila organizace 6. reprezenta�ního plesu. Úzká spolupráce s rodi�i byla zejména 
v p�íprav� d�tí na školu. 
D�tem je každoro�n� dop�ána �ada pohádek. Bu� p�ijedou herci do školky, nebo vystoupí v 
kin�. Díky tomu d�ti pot�šily pohádky „ O Brunclíkovi“, „O Pe�ince a Pani�ce“, „Doba 
ledová“ nebo „Madagaskar“. Drakiádou se d�ti rozlou�ily s podzimem a za�ala p�íprava na 
Vánoce. Pekly se perní�ky, vázaly adventní v�nce, zdobily se t�ídy barborkami a p�ipomn�ly 
se i další tradice. Mikuláš p�išel s nadílkou, p�knou besídkou d�ti pot�šily rodi�e v kin�. 
Navštívily jako každoro�n� Váno�ní výstavu v Novém M�st� n.Met. Lednový zápis d�tí do 1. 
t�ídy byl pojatý tradi�n� slavnostn�. P�edcházela mu návšt�va p�edškolák� v 1. t�íd�. P�kný a 
veselý byl v únoru karneval s celodenním rejem masek v budov� MŠ, kterého se zú�astnily 
také kucha�ky. Pozvání do školky v b�eznu p�ijali i p�íslušníci kriminální policie 
s protidrogovým programem odpovídajícím v�ku žák�. Pro d�ti zajímavé bylo sledování 
ukázky práce psovod�, zásahové akce a výcvik ps� na místním hasi�ském h�išti. P�edškolní 
d�ti prošly plaveckým výcvikem v bazénu v Náchod�. P�ed Velikonocemi všechny d�ti 
zdobily kraslice a provád�ly jarní výzdobu. Na Svátek matek vyrobily dárek pro maminku, 
nacvi�ily písni�ky a tane�ky. K záv�ru konce „školkového „ roku již pat�í p�espání ve školce 
s ve�erním hledáním „Zlatého kapradí“ a stezkou odvahy. Všechny zú�astn�né d�ti dostaly po 
„strašidelné“ noci „�arod�j�v výu�ní list“. 1.�erven – Den d�tí oslavily mladší d�ti ve školce 
a p�edškoláci výletem na kolech do Pekla. Po výprav� za zví�átky k obo�e na Bydlo si opekly 
na školním h�išti špeká�ky – to byl pro d�ti nejlepší školní výlet na záv�r roku. Na záv�re�né 
školní akademii v kin� se p�edškoláci rozlou�ili se školkou definitivn�, slavnostní šerpa je 
pasovala na školáky. 
 
 
Základní škola 
2005/2006 
Slavnostní zahájení školního roku prob�hlo 1. zá�í 2006. Slavnostní byl i p�ístup do školy po 
zbrusu novém asfaltovém koberci. Cesta ke škole byla zpevn�na v pr�b�hu prázdnin a nový 
povrch byl položen v posledním srpnovém týdnu. Jiné bylo i to, že žáky p�ivítal ve škole nový 
�editel školy Mgr. Josef Petera, ustavený do funkce po konkurzu k 1. 7. 2005.  
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personální obsazení 
	editele školy Mgr. Rudolfa Kratochvila, který odešel do d�chodu, vyst�ídal Mgr. Josef 
Petera z Nového M�sta n. Met. Provedl n�které organiza�ní zm�ny. Pro nedostatek finan�ních 
prost�edk� zrušil funkci zástupce �editele i funkci vedoucí vychovatelky školní družiny. 
Z pedagogického sboru odešla do Náchoda Mgr. V�ra Švorcová. Vrátily se u�itelky Helena 
Kroupová a Lenka Dudášková, které už ve škole p�sobily. Funkci výchovného poradce 
vykonávala Marie Krbalová, protidrogovou prevenci zajiš�ovala Lenka Dudášková. 
Zdravotníkem školy byla Marcela Havrdová. Z provozních zam�stnanc� odešla ú�etní Jana 
Machová do starobního d�chodu a nastoupila za ni Jana Duchá�ková. Nová ú�etní postupn� 
p�evzala všechny oblasti ú�etnictví v�etn� mezd, jejichž zpracování se d�íve zadávalo ke 
zpracování mimo školu. 
stav žactva 
Stav žactva k 1. zá�í 2005 byl 160 žák� , z toho bylo 15 prv�á�k� a 25 žák� 9. t�ídy školu 
opustilo. Pr�m�rný po�et žák� ve t�íd� byl 17, 7. 
vzd�lávání 
Vzd�lávání probíhalo podle vzd�lávacího programu MŠMT Základní škola. Byly zahájeny 
diskuse o p�íprav� vzd�lávacího programu podle nového školského zákona. Byla k tomu 
uspo�ádána anketa pro rodi�e, ve které ú�astníci potvrdili zam��ení školy na užívání 
výpo�etní techniky a ochranu životního prost�edí. Projevili také zájem o rozší�ení nabídky 
zájmových �inností. To je však limitováno finan�ními možnostmi školy. Žáci 7. – 9. ro�níku 
si mohli vybrat z volitelných p�edm�t� : cvi�ení z �eského jazyka, cvi�ení z matematiky, 
informatika a spole�enská praktika. Výuku náboženství zajiš�oval pro 25 žák�  ve dvou 
odd�leních P. Jan Czarny v prostorách fary.  
kurzy a zájmové útvary 
Ve škole pracovaly kroužky : informatiky, ru�ních prací (vyšívání), hry na flétnu, po�íta�e 
pro nejmenší, zdravotnický, anglický jazyk (za�áte�níci, konverzace, pokro�ilí), n�mecký 
jazyk, p�íprava na p�ijímací zkoušky. Prob�hly 3 kurzy – lyža�ský pro 7. ro�ník, plavecký pro 
3. a 4. ro�ník a kurz dopravní výchovy pro 4. ro�ník. Škola bezplatn� poskytovala u�ebnu pro 
výuku hudební škole. 
internetové stránky ZŠ 
Od školního roku 2005/2006 škola provozuje vlastní internetové stránky. Aktualizaci a 
údržbu stránek zajiš�oval �editel školy. 
grant Žijeme v EU 
Škola usp�la v grantovém �ízení a mohla z toho d�vodu být vybavena interaktivní výukovou 
technikou. Zahájila víceletou práci na zpracování výukového programu „Žijeme v EU“. 
materiální zabezpe�ení – údržba – opravy 
V pr�b�hu prázdnin byly vymalovány 2 t�ídy. Investi�ní akcí obce na podzim 2005 bylo 
vybudování kancelá�e pro novou ú�etní,  její vybavení výpo�etní technikou v�etn� propojení 
do školní po�íta�ové sít�. Na ja�e 2006 byla zahájena generální oprava vn�jšího plášt� školy. 
Za�ala vým�nou všech oken v historické �ásti budovy s výjimkou suterénu. Budova byla 
zateplena izolací a nov� nabarvena v�etn� umíst�ní p�lkruhového názvu školy nad vchodem. 
Nový pláš� školy je velmi estetický. Tato velká dvoumilionová investice se neobešla bez 
ú�asti dárc� a sponzor�. Na akci p�isp�li : Nadace �EZ, KÚ Královéhradeckého kraje, obecní 
ú�ady všech obcí, z kterých do školy žáci docházejí. Je nad�je, že se po zateplení školy sníží 
výdaje na elektrické vytáp�ní. V záv�ru školního roku byly zahájeny p�ípravné práce na další 
nezbytnou investi�ní akci – vybudování školní družiny v p�dním prostoru. Bylo zadáno 
zpracování studie. Stávající provoz školní družiny ve t�íd� hygienická správa chce tolerovat 
jen do konce roku 2007. Vzhledem k tomu, že koncem �ervna obdržela obec ve druhém kole 
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grantového �ízení KÚ na stavbu sportoviš� další možnost dotací, zahájily se p�ípravné práce 
na stavební úprav� h�išt� u školy. Dá se �íci, že  celá budova ZŠ prošla ve šk.r. 2005/2006 pod 
novým vedením školy velkou prom�nou. 
akce a sout�že 
V prosinci již tradi�n� žáci vystoupili s pásmem písní a tanc� v Domov� d�chodc� 
v Náchod�. Navštívili i nemohoucí obyvatele na pokojích s malými dárky. Žáci 9. ro�níku 
uspo�ádali sbírku a zakoupili hra�ky a p�edali je nemocným d�tem, které musely trávit vánoce 
v nemocnici. Ve škole byla uspo�ádána pro ve�ejnost váno�ní výstava. Žáci navštívili i 
váno�ní trhy a výstavy betlém�. Pro nejmenší d�ti p�ipravili nadílku v mate�ské škole. 
Ú�inkovali p�i zápisu prv�á�k�. Zapojili se do volejbalového turnaje, olympiády v angli�tin�, 
biologické olympiády, Pythagoriády, matematické sout�že Klokan, tane�ní sout�že, sout�že 
výrobk� Lepení-Prit a K�� terapeut. Spolupracovali s obcí v sout�ži Vesnice roku. Velmi 
prosp�šná byla spolupráce s obcí p�i uskute�n�ní sout�že ve sb�ru a t�íd�ní odpad�, která 
p�edstavovala p�ínos nejen finan�ní, ale také výchovný. Žáci se ú�astnili besed Povídání o 
Betlému, výchovného koncertu Hv�zdi�ka betlémská a Jak jsme p�išli na sv�t. Provedli 
exkurzi na Obecní ú�ad, na Ú�ad práce, do Brna a do Prahy, do Rádia OK, do knihovny, do 
Národního muzea, na hrad Karlštejn a do Kon�prus, do ZOO. Školní výlety mí�ily do 
Slati�an, �eského ráje, Božanova, aj. 
ples SRPDŠ 
11. února 2006 se konal 6. ples SRPDŠ p�i ZŠ a MŠ v sokolovn�. Hrála hudba Grundig. 
Poprvé byla hlavním organizátorem základní škola. Ples m�l ráz  Vesmír a my , a tomu byla 
p�izp�sobena i výzdoba sálu. U�itelka Jana Soukupová a vychovatelka Hana Mat�j�ková 
nacvi�ily d�tské p�edtan�ení. Ples s vysokou spole�enskou úrovní zakon�il plesovou sezónu. 
školní akademie 
26. �ervna 2006 se uskute�nila tradi�ní školní akademie v místním kin�. Pe�livý nácvik se 
vyplatil, vystoupení se zam��ením na cestování byla zda�ilá. Do školy byli symbolicky 
ošerpováním p�ijati z MŠ noví prv�á�ci. Ošerpováni byli i absolventi školy.  
záv�r školního roku 2005/2006 
Školní rok byl uzav�en v poslední školní den hodnocením a rozdáním vysv�d�ení ve t�ídách. 
Výjimkou byli žáci 9. t�ídy, kte�í obdrželi záv�re�né vysv�d�ení spolu s pam�tním listem 
v ob�adní síni obecního ú�adu. 
 
   
 

Z a s t u p i t e l s t v o     o b c e 
 

 
po�et obyvatel 
K 31. 12. 2006 m�la obec Nový Hrádek  722 obyvatel.  Narodilo se 11 d�tí (8 d�v�at, 3 
chlapci), zem�elo 9 ob�an�, p�ist�hovalo se 19 a odst�hovalo 18 obyvatel.  
 
V roce 2006 se uskute�nily dvoje volby. Nejprve volby do Poslanecké sn�movny 
Parlamentu �R a pozd�ji volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu. Prob�hla jednání, 
exkurze a anketa k v�trným elektrárnám, obec v sout�ži Vesnice roku získala Modrou 
stuhu s finan�ní dotací za spole�enský život,  k 1. 1. 2007 se Nový Hrádek stal M�stysem. 
 
hodnocení roku 2006 i celého �ty�letého volebního období 
Na posledním, 55. zasedání zastupitelstva obce 17. �íjna 2006, starosta Vladimír 	íha 
zhodnotil �innost vedení obce nejen za uplynulý rok, ale i za celé �ty�leté období. Podrobn�ji 
k jednotlivým úsek�m. 
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vodní hospodá�ství 
Nové domy se napojovaly na ve�ejný vodovod a kanalizaci postupn� podle pot�eby. Provedla 
se i vým�na starého potrubí v Rokolské ulici, která se stále oddalovala. Nová technologie 
umožnila potrubí vym�nit bezvýkopovou technikou. Provádí se rozší�ení vodovodní sít� za 
Barešovou truhlárnou k již prodaným stavebním parcelám. 
odpadové hospodá�ství 
Je pot�šitelné, že se za�azujeme mezi místa s dob�e zvládnutým t�íd�ním odpadu. V sout�ži 
Královéhradeckého kraje �istá obec, �isté m�sto, �istý kraj...  se naše obec v pr�b�žném 
hodnocení množství vyt�íd�ného odpadu v kg na jednoho obyvatele dostala na p�ední místo. 
Sout�ž v t�íd�ní odpadu vyvolala velký ohlas v základní škole. Množství vyt�íd�ného odpadu 
se zvýšilo, náklady obce na likvidaci odpadu klesly. T�ídí se sklo, plasty, PET-lahve, papír, 
železo, nápojové kartony, nebezpe�ný odpad a elektroodpad. Svoz nebezpe�ného odpadu byl 
proveden pro ob�any zdarma 13. kv�tna a 14. �íjna. Tím, že se u�í d�ti t�ídit odpad, si na to 
od d�tství zvykají a pozitivn� ovliv�ují i své rodi�e.. Problém s odpadem je v období prázdnin 
a svátk�, když se zaplní chaty a chalupy. 
lesní hospodá�ství 
Po dohod� se správcem obecních les� ing. Vrat. Marešem se z d�vodu pot�eby finan�ních 
prost�edk� na dokon�ení stavebních prací ve škole vykácelo o n�co více, než uvád�la 10 letá 
hospodá�ská osnova. 
místní komunikace 
Místní komunikace se neda�ilo opravovat tak, jak by bylo pot�eba. 	ešily se jen ty nejhorší 
p�ípady pomocí pracovník� zam�stnaných prost�ednictvím Ú�adu práce. Velkou �ást pen�z si 
vyžádala zimní údržba. 
obchod 
Stav byl stabilizovaný, p�t obchod� na Nám�stí dob�e sloužilo nejen ve všedních dnech, ale 
n�které také o víkendech a svátcích. Vyva�ování po sedm dní v týdnu v restauraci Na 
Kovárn� bylo velkým zlepšením služeb zejména pro návšt�vníky obce. Prost�edí Na Kovárn� 
je velmi �isté, vkusné a stále se zlepšuje. P�i r�zných akcích dob�e posloužilo pojízdné 
ob�erstvení fy Jelen. Penzion na Hrádku na Nám�stí �p. 2 koupila firma Breg s. r. o. 
Majitelem se stal Rus, povoláním chirurg, Igor Denisov s rodinou. 
kino 
Budova kina je víceú�elová, promítalo se pouze 20 krát do roka, a to nesta�ilo na pokrytí 
náklad�. Provoz kina od jeho vzniku a prvního promítání 9. listopadu 1974, tedy více než 32 
let, zajiš�ovali manželé Jan a Marie Martinkovi. Ze zdravotních d�vod�  k 31. 12. 2006 
museli tuto �innost ukon�it. Novým vedoucím kina se stal Milan Chára, který jediný projevil 
o tuto práci zájem. Promíta�em se stal Jan Kejzlar z Náchoda, který promítání 24. ledna 2007 
od Jana Martinka p�evzal. 
knihovna - internetizace 
�innost knihovny již dlouhou �adu let zajiš�uje rodina Marie Grimové. V roce 2006 byly 
knihovní  prostory vybaveny novými regály a byl do ní zaveden internet. Prost�edí se výrazn� 
zlepšilo. 30. zá�í se zde konal aktiv knihovník� okresu Náchod. 	editelka náchodské 
knihovny Marie Sobotková a dalších 20 knihovník� viditelnou prom�nu knihovny právem 
ocenilo. 
komise pro ob�ady a slavnosti 
V komisi pro ob�ady a slavnosti pracovaly 2 �lenky zastupitelstva Olga Beková a Irena 
Fišerová, dále Jana Škodová, Anna Marková, Eva Holinková a Marcela Havrdová. 
Navšt�vovaly ob�any p�i životních výro�ích a dvakrát za rok se uskute�nilo vítání ob�ánk� do 
života. 
 



 

7 
 
 
 
 
 

 
 
kronika 
Kroniku obce vedla Anna Marková v písemné i digitální podob�. Lidmila Ježková sama 
zhotovovala a shromaž�ovala fotodokumenty a výst�ižky z tisku a vytvá�ela z nich podle 
písemné kroniky kroniku obrazovou. 
bytové hospodá�ství 
Tím, že obec získala p�j�ku 1 500 000,- K� od Státního fondu rozvoje bydlení, mohla na 
opravy a rekonstrukce dom� a byt� p�j�ovat ob�an�m a ze zbylých pen�z opravovat staré 
obecní bytové domy. Obec také investovala do nákupu pozemk� na stavební parcely pro 
ob�any. Po projednání zm�ny Územního plánu �. 2 by se m�la plocha o rozloze tém�� 3 ha 
v prostorách nad hasi�ským h�išt�m p�ipravit k zasí�ování pro výstavbu rodinných domk�. 
ve�ejné osv�tlení 
Nové sv�telné body se musejí z�izovat s rozvahou podle naléhavosti. V minulém roce žádné 
nové z�ízeno nebylo. Sou�asný stav n�kterých sv�telných bod� je špatný, �asto p�i vým�n� 
žárovky  bylo nutné vym�nit celé osv�tlovací t�leso. 
poh�ebnictví 
Uklidilo se n�kolik hrobových míst, o které se nikdo nestaral. Zbývá dokon�it oprava 
h�bitovní zdi v horní �ásti jedné strany h�bitova a celá druhá strana. H�bitov se uklízel 
sekáním trávy, hrabáním listí a odklízením sn�hu pomocí frézy. Základní cesta byla i p�es 
velké p�ívaly sn�hu p�ístupná celou zimu. 
ve�ejná zele� 
Pe�ovalo se o parky, školní zahrady a záhony podél místních komunikací. V �ervenci pomohli 
zavlažovat trávník v parku místní hasi�i. O kv�tiny a r�že na ve�ejnosti pomohli nezištn� 
pe�ovat n�kte�í místní ob�ané. 
zdravotnictví 
T�i léka�ské ordinace – obvodního, d�tského a zubního léka�e sloužily ke spokojenosti 
zejména starších ob�an� a maminek. Velice prosp�šná byla místní výdejna lék�. Funguje 5 let 
a s MUDr. Irenou Krieglovou byla sepsána smlouva o provozu lékárny na dalších 5 let. 
školství 
Školství, zejména ob�ma školním budovám, je v�novaná dlouhodob� velká pozornost. Hodn� 
záleží na �editelích škol. Nejprve se v minulých letech provedla generální oprava mate�ské 
školy. Po nástupu Mg. Josefa Petery v zá�í 2005 do funkce �editele základní školy se obrátila 
pozornost k této škole. Po �astých jednáních se poda�ilo sehnat pot�ebné peníze a v minulém 
školním roce byla v budov� školy vym�n�na okna a celá fasáda se zateplila. Náklady byly 
veliké, ale m�ly by vést k úsporám elektrické energie, kterou se budova vytápí. 30. �íjna se na 
pozvání �editele Petery  uskute�nilo setkání v budov� školy. Byla odhalena pam�tní desti�ka 
s údaji o stavební firm� (Alkstav) a všech sponzorech. Na pozvání se dostavila senátorka 
Domšová, nám�stek hejtmana KÚ Dohnálek, za �EZ ing. Josef Sedlák, zástupci sousedních 
obcí, školského odboru M�Ú v Náchod�, odboru regionálního rozvoje KÚ Hradec Králové aj. 
Každý obdržel na památku keramického Frymbulína a další propaga�ní materiál a pohošt�ní 
Na Kovárn�. 
správa obce 
Obecní ú�ad je sou�asn� i ú�adem matri�ním. Nároky na správu obce a službu ob�an�m se 
stále zv�tšují. Pomoc obou ú�ednic, p�edevším Marie Markové, je profesionální, �asto i na 
úkor osobního volna. 
 
Výsledky voleb do Poslanecké sn�movny Parlamentu �R  2. a 3. �ervna 2006 
Ú�ast voli�� v naší obci byla 74,8 %. Z 588 voli�� se voleb zú�astnilo a platné hlasy 
odevzdalo 440. Zvít�zila ODS se 131 voli�i, t.j. 29,8%. Druhá byla �SSD se 113 voli�i, t.j. 
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25,7 % a t�etí byla KDU – �SL se 75 voli�i, t.j. 17 %. Dále KS�M 51 (11,6%), Strana 
zelených 31 (7%), SNK Evropští demokraté 25 (5,7%). Celkem kandidovalo 26 stran, alespo� 
jeden hlas dostalo 20 stran. 
 
Výsledky voleb do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu 20. a 21. �íjna 2006 
Ú�ast voli�� do zastupitelstva obce byla 72% ( v roce 2002 66,1 %). Z 565 voli�� odevzdalo 
platné hlasy 395. Do Senátu zejména v druhém kole volil podstatn� nižší po�et voli��. Do 11 
�lenného zastupitelstva obce byli zvoleni:  
Vladimír �íha, Irena Fišerová, Jaroslav Rázl, Ing. Antonín Mach, Marcela Havrdová, 
Olga Beková, Miloš Langr, Marie Hloušková, Petr Ruffer, Ing. Pavel Sobotka, Petr 
Lemfeld. 6 z nich kandidovalo na kandidátce KDU-�SL a 5 na kandidátce Sdružení 
nezávislých. 2 kandidáti na samostatných kandidátkách se ani p�es velký po�et získaných 
hlas� do zastupitelstva nedostali ( Zden�k Drašnar a Ing. Vratislav Mareš). Na ustavujícím 
zasedání zastupitelstva obce 5. listopadu byl starostou obce zvolen dosavadní starosta 
Vladimír �íha, který m�l silný mandát od ob�an�, protože ve volbách získal ze všech 
kandidát� absolutn� nejvyšší po�et hlas�. Místostarostkou se stala Olga Beková. 
Senátní volby v naší obci vyhrál Bc. Petr Fejfar. Za volební obvod �. 47 Náchod byl po 
se�tení všech hlas� do Senátu zvolen kandidát ODS Ing. Petr Pakosta. 
 
Anketa k v�trným elektrárnám  20. a 21. �íjna 2006 
Soub�žn� s volbami prob�hla obecní anketa k v�trným elektrárnám, které se mohl ú�astnit 
každý ob�an, který m�l právo volit do zastupitelstva obce Nový Hrádek. Z 565 oprávn�ných 
voli�� využilo ankety k vyjád�ení svého názoru 384, t.j. 67,4 % ob�an�. Platných odpov�dí 
bylo 377. Na anketní otázku SOUHLASÍTE S TÍM, ABY FIRMA �EZ OBNOVITELNÉ 
ZDROJE s.r.o. POSTAVILA V SOULADU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI P	EDPISY NA 
KOPCI ŠIBENÍK V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ NOVÉHO HRÁDKU DV
 NOVÉ 
V
TRNÉ ELEKTRÁRNY ?  odpov�d�lo 283 hlasujících – ANO (75%)  a  97 – NE  (25%). 
V�trné elektrárny byly a jsou stále bolestivým problémem obce, který vytvá�í dva protich�dné 
tábory. O povolení nové výstavby „vrtulí“ se na zasedáních  ZO živ� diskutovalo p�ed 
anketou i po anket�. Hlavní tíha rozhodnutí je na zastupitelstvu, anketa byla jen pr�zkumem 
názoru ob�an�.  
 
Sout�ž Vesnice roku 2006 
29. �ervna 2006 byla v sout�ži Vesnice roku 2006 obci Nový Hrádek ud�lena modrá stuha  
za spole�enský život v obci. Dlouhodobá aktivita spole�enských organizací, škol, farního 
ú�adu i p�edstavitel� obce p�inesla ovoce. Sou�ástí ocen�ní, o kterém rozhodla po�etná 
komise odborník� p�ímou návšt�vou obce, je i finan�ní odm�na pro p�íští rok ve výši 400 tisíc 
K�. Slavnostní p�edání ocen�ní podle kategorií bylo 26. srpna v Podb�ezí, které se stalo 
Vesnicí roku 2006 v Královéhradeckém kraji a postoupilo do celostátního kola. 
  
Nový Hrádek – m�stys 
Starosta obce Vladimír 	íha p�evzal 17. �íjna 2006 od p�edsedy Poslanecké sn�movny 
v Praze rozhodnutí, kterým se s ú�inností od 10. �íjna 2006  stává obec Nový Hrádek 
m�stysem . Na ú�etních dokladech se nový název objevil k 1.1.2007 a nová razítka se za�ala 
používat od 22. ledna 2007. Na razítkách je M�stys Nový Hrádek a Ú�ad m�styse Nový 
Hrádek.  Nový Hrádek se vrátil k ozna�ení, které zaniklo k 16. kv�tnu 1954, kdy za�al platit 
zákon o národních výborech. Obec o navrácení názvu požádala spolu s dalšími obcemi 
v srpnu 2005. 1. �ervence 2006 vešla v platnost novela zákona o obcích,  která umožnila 
návrat k p�vodnímu ozna�ení. (m�stys=m�ste�ko=nižší kategorie m�sta). 
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K u l t u r a 
 
 
O kulturu v obci se spolu s vedením obce starají sokolové, hasi�i, školy, myslivci, farní ú�ad a 
�ervený k�íž. 
Lednové a únorové soboty vypl�ovaly p�edevším plesy. 
Sokolský bál 
7. ledna se konal Sokolský bál s hudbou MAXI BEND. Mladí hudebníci s 1 zp�va�kou 
p�kn� hráli a zpívali a p�ítomných 130 ú�astník� si zcela získali. P�kným oživením bylo 
p�edtan�ení s ukázkou stepu. P�edprodej vstupenek zajistila prodejna 3XS za 65 + 5 K�. 
Myslivecký ples 
21. ledna se v sokolovn� uskute�nil Myslivecký ples. Hrála osv�d�ená hudba ELASTIC. 
Výborná myslivecká kuchyn� p�ilákala velký po�et ú�astník� z místa i okolí. 
P�ednáška z Nazareta do Betléma 
3. února P. Jaroslav Linhart p�ednesl v místním kin� zajímavou p�ednášku s promítáním 
diapozitiv� nazvanou Z Nazareta do Betléma. Dvouhodinové vypráv�ní bylo nesmírn� 
poutavé, bylo dopln�né skv�lými diapozitivy a podmalované krásnou hudbou. 8 poutník� 
obešlo za 3 týdny �adu známých míst ve Svaté zemi - Palestin� a ve velkém horku ušlo 200 
km. Obešli hodn� míst známých z „Písma“ – Nazaret, Jordán, Genezaretské jezero, Mrtvé 
mo�e, Jeruzalém, Kána, Olivová hora, Jericho. Krajina byla pustá, veliké horko shora i zdola, 
�asto  spali pod širým nebem. Bezpe�n� prošli i „horká“ místa plná nebezpe�í. N�kde slyšeli i 
st�elbu. V památných místech se mísí 3 r�zná náboženství a narážejí na sebe.  Venkov je 
klidný. 
Hasi�ský bál 
4. února uspo�ádali místní hasi�i Hasi�ský bál. Tradi�n� mívá ze všech ples� nejsrde�n�jší 
atmosféru a velkou ú�ast. P�i hudb� HEKTOR, s  domácí kuchyní a tombolou se dob�e 
pobavilo 180 tane�ník�. 
6. ples rodi�� a p�átel škol 
11. února se konal  6. ples rodi�� a p�átel škol po�ádaný rodi�ovským sdružením základní a 
mate�ské školy. Na plese s vysokou spole�enskou úrovní hrála hudba GRUNDIG . 
V p�edtan�ení se st�ídali žáci ZŠ Nový Hrádek, ZUŠ Dobruška ZUŠ Nové M�sto n. Met. a 
TK KMIT Nové M�sto n. Met. Bohatá tombola v�novaná št�drými sponzory byla pro školy 
zna�ným finan�ním p�ínosem. P�edprodej vstupenek zajiš�ovala prodejna p. P�ibylové za 45 
+ 5 K�. 
Karneval pro d�ti 
12. února uspo�ádala TJ Sokol  po školním plese v sokolovn� Karneval pro d�ti. P�i 
reprodukované hudb� Hlabo se d�ti do sytosti vytancovaly. 
Karneval na lyžích 
4. b�ezna se poprvé na místní sjezdovce konal  Karneval na lyžích. Krásné sn�hové 
podmínky p�ivítaly asi 50 masek malých i velkých. Lyžovaly ko�ky, uklíze�ky, �uník, 
nev�sta, indiáni aj. Masky mohly jezdit na vleku zdarma. Kdo z d�tí sjel slalom, ten si mohl 
vybrat dárek. Dobrou pohodu zajiš�ovalo i ob�erstvení fy Jelen. Byla to velmi zda�ilá akce. 
Pomlázková zábava 
15. dubna uspo�ádali místní hasi�i Pomlázkovou zábavu s hudbou Hektor. 
Divadelní p�edstavení  P�es p�ísný zákaz dotýkat  se sn�hu 
12. kv�tna vystoupil v místním kin� spolek Kodym z Opo�na s dob�e zahranou komedií ze 
sou�asnosti P�es p�ísný zákaz dotýká se sn�hu. Vesm�s mladí herci podali výkony tém�� 
profesionální. 
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T�locvi�ná vystoupení – místní slet 
Nejvýznamn�jší a organiza�n� nejnáro�n�jší akcí roku p�esahující rámec obce byla 
T�locvi�ná vystoupení 20. kv�tna 2007. Uspo�ádala je TJ Sokol ve spolupráci s Obcí Nový 
Hrádek ke 110. výro�í založení TJ Sokol Nový Hrádek na h�išti u sokolovny. V 10 
skladbách nacvi�ovaných na XIV. Všesokolský slet 2006 vystoupilo 303 cvi�enc�. Byly to 
skladby To všechno p�ines �as (ženy), Kdo si hraje nezlobí (mladší žactvo), Výlet 
s aerobicem (dorost, dosp�lí), Voda (ženy), Pod vodou (žactvo ASPV), Po�ítadla (žactvo), 
Pohoda (dosp�lí ASPV), Ta naše písni�ka �eská (V�rná garda), Rozkvetlá louka (žákyn�) a 
Chlapáci (muži). Místní cvi�enci a cvi�enky vystoupili ve skladbách žactvo Po�ítadla (8), 
žákyn� Rozkvetlá louka (12), ženy Voda (9) a muži Chlapáci (9). Dopoledne byly zkoušky, 
ve 13 hodin pr�vod cvi�enc�, slavnostní nástup a proslov. Vše klapalo jako hodinky. 
Ná�elnice Lidmila Martinková se svého úkolu zhostila na výbornou. P�edvedené skladby byly 
krásné. Ženy svým ladným vystoupením diváky doslova uchvátily, V�rná garda dojala 
zejména starší ro�níky, d�tská vystoupení byla roztomilá. P�kné odpoledne oživil koncert 
Stavostrojky a zajímavá výstava k historii slet�. Všichni ú�astníci i diváci obdrželi Pam�tní 
list. 
Camerata nova Náchod 2006 
25. kv�tna se v rámci 36. ro�níku cyklu Camerata nova Náchod 2006 uskute�nil v kin� 
koncert Lhoteckého kvarteta Praha s um�leckým vedoucím Janem Hu�ínem. V druhé �ásti 
vystoupilo Dechové trio MUSICA PER FIATI NÁCHOD pod vedením Milana Poutníka. 
Krásný zážitek m�lo pouze 32 poslucha��. 
Novohrádouské slavnosti 18. 6. – 2. 7. 2006 
Dlouhodob�jší oslavy nazvané Novohrádouské slavnosti se konaly u p�íležitosti 250. výro�í 
vysv�cení kaple sv. Jana Nepomuckého a 270. výro�í užívání názvu Nový Hrádek 
ud�lením práva trhového císa�em Karlem VI. Sou�ástí zda�ilých oslav byla slavnost 
Božího t�la, školní akademie, divadelní p�edstavení pro d�ti, utkání v kopané, pou�ové 
opékání selete v Písníku, výstava obraz� obce a jejího okolí (od Vendy Grima, Josefa Št�pána 
a dalších), historické výstavy sokolská,  hasi�ská a trhy lidových �emesel a slavnostní mše ve 
vymalovaném kostele p�i novohrádovské pouti projekt zakon�ily. Na organizaci se podílely 
všechny zájmové složky a organizace a akce se setkala s velkým uznáním ve�ejnosti. 
30 let vydávání Frymburských ozv�n 
V �ervenci 1976 vyšlo 1. �íslo �tvrtletníku Frymburských ozv�n. Nebylo obvyklé, aby obec 
se 700 obyvateli pravideln� vydávala sv�j zpravodaj. Po 3 desetiletí jsou ob�ané i p�íznivci 
obce informováni o sou�asném d�ní v obci, její historii, práci hasi��, Sokola , škol, farního 
ú�adu, o kulturních akcích i zajímavých lidech a událostech. Redak�ní rada i podoba 
zpravodaje prošly prom�nami, ale jeho vydávání nebylo p�erušeno. Všechna �ísla jsou 
podrobným zachycením života v obci za 3 desetiletí a tvo�í hodnotnou sou�ást obecní 
kroniky.  
Sout�ž  O pohár starosty obce – 2. ro�ník 
2. zá�í se na cvi�išti místního sboru konala hasi�ská sout�ž  O pohár starosty obce Nový 
Hrádek. Sout�ž, které p�álo slune�né po�así, p�ilákalo op�t zna�né množství divák�. 
Haba��ra aneb Nájemníci pana Swana 
24. listopadu p�edvedl Divadelní soubor �áp z Dobrušky crazzy komedii Haba��ra aneb 
Nájemníci pana Swana. Konverza�ní komedii  pro náro�ného diváka p�edvedl soubor s plným 
nasazením. 
Mikulášská zábava 
2. prosince uspo�ádali místní hasi�i v sokolovn� Mikulášskou zábavu s hudbou HEKTOR. 
Ú�ast byla dobrá. 
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Hrádouský advent 
Prosincový kulturní projekt Hrádouský advent za�al 2. prosince s názvem Mikuláš v kin�. 
Po pásmu d�tských film� následovala mikulášská nadílka. 10. prosince se konala milá 
Váno�ní besídka mate�ské školy. D�ti ze školky p�edvedly krátké minidivadélko 
s písni�kami. 16. prosince p�ijeli muzikanti ze ZUŠ Police nad Metují a p�edvedli velmi 
p�kný Váno�ní koncert. Vystoupilo tém�� 50 ú�inkujících v �ele s �editelem ZUŠ p. Bo�kem 
– dirigentem a konferenciérem. V úvodu siln� zaujalo žes�ové trio nejmenších hudebník�, 
které již získalo i zahrani�ní ocen�ní. Následovalo vystoupení smy�cového kvinteta s pásmem 
koled, dechového kvinteta a nakonec velkého orchestru. Poslucha�i nadchl neobvyklý a 
obtížný repertoár p�edvedený precizn� a s velkou chutí. D�ti hrály keltské spirituály, africké 
rytmy, filmové melodie, skladbu k mileniu i píse� Vlasty Horvátha, se kterou usp�l v sout�ži 
Superstar. Orchestr se rozlou�il váno�ní písní Tichá noc. Pro všechny, kte�í do kina p�išli, 
znamenal koncert hluboký citový zážitek. Na práci orchestru bylo vid�t citlivé vedení 
charismatického dirigenta. 
Adventní pásmo písní a tanc� 
19. prosince pozvali žáci základní školy v dopoledních hodinách místní seniory do t�locvi�ny 
na Advetní pásmo písní a tanc�. 
Št�pánská tane�ní zábava 
26. prosince uspo�ádala TJ Sokol Váno�ní tane�ní zábavu. Byla op�t po sváte�ním hodování 
hojn� navštívena. 
 

 
 

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

Valná hromada 
28. prosince 2006 se v pohostinství Na Kovárn� konala valná hromada místního hasi�ského 
sboru. Zprávy o �innosti v roce 2006 p�ednesli starosta Ji�í Bek, velitel Vladimír Suchánek, 
vedoucí mládeže Olga Beková, jednatelka Petra P�ibylová a referentka žen Jarmila Grimová. 
V sou�asné dob� má sbor 71 dosp�lých (z toho 18 žen) a  14 mladých �len�. 
zásahy výjezdové jednotky 
Výjezdové družstvo bylo HZS OPIS Náchod v roce 2006 vyzváno k 5 výjezd�m.  
11. 3. 2006 – odklízení sn�hu ze st�ech hal provozovny Detecha na Rzech. Zásahu se 
zú�astnilo 10 �len�. 
12. 5. 2006 – požár paseky u �eské �ermné. Dodávku vody zajiš�ovalo 6 �len�. 
3. 7. 2006 – pád stromu na Dlouhém. Odstran�ní provedli 4 �lenové. 
2. 10. 2006 – požár malého rozsahu v koteln� rekrea�ního a školícího areálu na Rzech. 
Zasahovalo 5 �len�. 
17. 10. 2006 – požár na Lipí likvidovali 4 �lenové výjezdové jednotky. 
cvi�ení a sout�že dosp�lých 
Výjezdová jednotka má 19 �len� z nichž každý prošel odborným školením a absolvoval 
nezbytnou zdravotní prohlídku. Školením profesní zp�sobilosti �idi�� pro �ízení vozidla 
s majákem prošli jako každoro�n� všichni 4 �idi�i ( Bek J., Suchánek Vl., Grim J. a Št�pán I.). 
Nositelé pr�kazu na dýchací techniku složili náro�nou zkoušku v Polygonu ve Velkém Po�í�í. 
Zde absolvovali školení také strojníci a velitelé. Novou odbornost strojníka získali Radomír 
Lanta a Jaroslav Špre�ar ve Velkých Poli�anech. Školení okrsku Mezilesí se konala dvakrát 
v hasi�ské zbrojnici na Jest�ebí. 
17. �ervna 2006 se konala okrsková sout�ž v Blažkov�. Sout�žilo 1 družstvo muž� a 1 
družstvo žen.  
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22. zá�í prob�hlo cvi�ení okrsku ve Slavo�ov�. Simulovalo požár lisovny plast� Ji�ího 
P�ibyla. Na dálkové doprav� vody z místní nádrže se podílely všechny sbory našeho okrsku. 
V seriálové sout�ži náchodská Primátorliga prob�hlo celkem 7 sout�ží – Velký T�ebešov, 
Jesenice, Jest�ebí, Blažkov, Vysokov, Kramolna a Nový Hrádek-O Pohár starosty obce – a 
všech  se sbor zú�astnil. V celkovém po�adí se družstvo muž� umístilo na 8. míst�. Ú�ast 
v této sout�ži stmelila kolektiv a motivovala ke cvi�ení, je to dobrá cesta do budoucnosti. 
V roce 2006 se více do práce zapojily ženy nejen p�i organizaci  akcí v míst�, ale také 
v sout�žích. Z 12 družstev se celkov� umístily na 4. míst� a 28. �íjna ve Velkém T�ebešov� 
p�ebíraly pohár spolu s muži.  Složení družstva: Suchánková Martina, Marešová Martina, 
Beková Radka, P�ibylová Petra, Siegelová Žaneta, Mulerová Renata, Lantová Mirka, a 
Lantová Šárka.  Ženy spole�n� oslavily 10. výro�í práce s d�tmi, na které se nejvíce podílely 
Vendula Beková, Tereza Rufferová a Olga Beková. 
cvi�ení a sout�že mládeže  
21. ledna se konal trojboj v Jet�ichov�, 15. dubna prob�hl branný závod v Šonov�, 22. dubna 
se uskute�nila sout�ž v požárním sportu CTIF a štafeta v B�lovsi, 7. kv�tna následovala 
sout�ž ve t�ech disciplinách požárního sportu v Nízké Srbské a 20. kv�tna Bohdašínský 
pohár. Svými výsledky se d�ti probojovaly do okresního kola  27. kv�tna v Jarom��i. 9. zá�í 
se mladší i starší d�ti úsp�šn� zú�astnily sout�že op�t v Jarom��i. Mladší byli první a starší 
pátí. 7. �íjna se konal hasi�ský desetiboj v Hronov� a 14. �íjna branný závod v Mezilesí.  
O prázdninách se ú�astnili Bára Jane�ková, Lucka Beková, Lukáš Bek a Milan Holinka jako 
instruktor hasi�ského tábora v Kamenci, který letos propršel. Spole�n� d�ti pochodovaly 
v kv�tnu o Hrádouské va�e�ce, plnily znaky odbornosti, malovaly výkresy s hasi�skou 
tématikou a také si užily Mikulášskou nadílku. 
cvi�išt�-požární zbrojnice-technika 
Ke stálým povinnostem pat�ilo udržování a zvelebování toho, co se v minulých letech 
vybudovalo. Samoz�ejmostí je pravidelné se�ení hasi�ského h�išt�, opravy a nát�ry za�ízení 
v Písníku a v požární zbrojnici. Zakoupily se t�i kusy zásahového od�vu, obuvi a p�ileb. Nov� 
zakoupený stan sloužil nejen v Písníku, ale také p�i sout�ži Primátor Ligy o Pohár starosty 
obce. Krásné po�así p�isp�lo k velmi p�kné akci na cvi�išti. Byla p�ed�lána elektroinstalace 
na CAS-25 a opravila se PS-12. Zrekonstruoval se také p�ídavný vozík na cisternu. 
spolupráce s ve�ejností 
Na všech akcích konaných v obci sbor zajiš�oval požární hlídky, ve spolupráci se základní 
školou p�ipravil den d�tí, školní družin� byl p�edán dar 500,- K� a p�i školní akademii 
postavili hasi�i u kina p�íst�eší. Tradicí se staly každoro�ní akce: opékání selete, hasi�ský bál, 
mikulášská a velikono�ní zábava. S kyti�kou navšt�vovali �lenové sboru jubilanty a pot�šili 
také kyti�kou své �lenky ke Dni matek. Pro obecní ú�ad provedli sb�r železného šrotu a 
pomohli udržovat parkový trávník v �ervencových vedrech. Ve�ejnost byla o �innosti sboru 
informována ve Frymburských ozv�nách, na výv�sce i na internetových stránkách. 
Pokra�ovali v psané i obrazové kronice požárního sboru. 
 
 

 
 
 

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

 
stav �lenstva 
K 31. prosinci 2006 byl celkový po�et �len� TJ Sokol 278, z toho dosp�lých �len� 186, 
dorostu 27 a žák�  bylo 65. 
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Valná hromada 
Na Valné hromad� 5. b�ezna 2007 bylo p�ítomno 14 �len� a 2 hosté – �editel ZŠ Mgr. Josef 
Petera a nový topi� Petr Sm�šný. Mezi p�ítomnými �leny byl také starosta obce Vladimír 
	íha. V úvodu starosta jednoty vzpomn�l na tragicky zesnulou aktivní �lenku sokola MUDr. 
Marcelu Chrenkovou. Hlavními body programu byly zprávy �len� výboru a vedoucích oddíl� 
a volba nového výboru. Nejv�tším úsp�chem lo�ského roku byl místní slet 20. kv�tna 2006, 
kterého se zú�astnilo 303 cvi�enc� z 12 jednot a divák� bylo 355. Pro nedostatek sn�hu se 
nevyda�ila  lyža�ská sezóna, a to neblaze ovlivnilo finan�ní situaci celé jednoty. Starostou 
jednoty byl na 4 leté období op�tovn� zvolen ing. Jeroným Holý. Dalšími �leny výboru se 
stali: Imrich Chrenko, Jarmila Drašnarová, Hana Možná, Lidmila Martinková, 
Jeroným Holý st., Renata Suchánková, ing. Jana Šinkorová, Hana Svato�ová a Jan 
Raule.  
organiza�ní záležitosti a údržba sokolovny 
V nejbližší dob� se odst�huje z bytu v sokolovn� dlouholetý správce Jan Raule s rodinou. 
P�ed výborem stojí úkol zajistit vhodnou náhradu. Novým topi�em se stal Petr Sm�šný. 
Jedná se o odkoupení pozemku p�ilehlého k zadní �ásti budovy sokolovny, aby se mohl 
vybudovat únikový východ z chodby mezi toaletami. Sou�asný stav nevyhovuje platným 
bezpe�nostním p�edpis�m. P�ed dokon�ením je projekt opravy hlavního venkovního 
schodišt� a projekt na p�ebudování záchod�. Všechno je limitováno financemi. Vedle 
zisku z lyža�ského vleku (letos nebyl žádný) jsou možnosti zna�n� omezené. Pronájem 
sokolovny, tržba ze zábav, �lenské a oddílové p�ísp�vky, p�ípadn� dotace a dary na údržbu a 
opravy velké chátrající budovy sokolovny nesta�í. 
zpráva ná�elnice 
Ná�elnice Lidmila Martinková zhodnotila �ást �innosti jednoty nazvané všestrannost. Na to, 
že dostala za podíl na zdaru XIV.Všesokolského sletu Pam�tní list od Sokolské župy 
Podkrkonošské- Jiráskovy i na pozvání do Tyršova domu, kde p�evzala Pam�tní sletovou 
medaili, z d�vodu své typické skromnosti nevzpomn�la. Ve všestrannosti cvi�í rodi�e a 
d�ti, chlapci 1.-4. ro�níku se zam��ením na fotbal, starší chlapci se zam��ením na florbal, 
žákyn� aerobic, starší cvi�enci v sokolovn�, ženy zdravotní cvi�ení ve školní cvi�ebn�. 
Podle statistiky je ve všestrannosti zapojeno 200 �len� (z celkových 278) a sportovn� 
aktivních je asi polovina. Nov� prošlo základní cvi�itelskou t�ídou 5 dívek a 1 chlapec. 
Ná�elnice propaguje zapojení v�tšího po�tu mládeže do t�lovýchovné �innosti, nemusí se za 
každou cenu ú�astnit sout�ží. 
lyža�ský oddíl 
�innost oddílu podstatn� ovlivnila mírná zima, která nemá pam�tníka. Provoz lyža�ského 
vleku byl pouze od 24. ledna do 11. února a ješt� s p�estávkou. Finan�ní výnos vleku sotva 
sta�il pokrýt režii, dosáhl jedné t�icetiny lo�ských p�íjm�. Loni se po�ídila nová st�echa na 
lyža�ské bu�ce za  170 000,-K�. Podobná investice  je za sou�asného stavu nemyslitelná. 
Další sezóna se však musí p�ipravit – revize, se�ení, nový žeb�ík (n�kdo starý ukradl), 
reklamní panel, suché WC, opravy areálu, školné na seminá� na Benecku pro obsluhu 
lyža�ského vleku, údržba rolby, rekonstrukce vleku, opravy kotev (zdarma d�lá p.Št�pán a 
Mareš), sloužící na vleku (zdarma slouží 94 lidí)... 
 Po lo�ské úsp�šné sezón� se provedl nábor d�tí a jejich po�et vzrostl na 36 (o 8 d�tí). 
Tréninky probíhaly v t�locvi�n�, na sn�hu jen málo. Za sn�hem se vyjelo dvakrát, jednou do 
Pece a jednou na Deštnou. Soust�ed�ní na Zvoni�ce, župní akce, akce vesnické t�lovýchovy, 
závody Svazu lyža�� byly v�tšinou zrušeny v�etn� Ceny Frymburku. Pouze jednou závodili 4 
žáci v Polsku . Loni závodili celkem 16 krát a navíc 3 krát v Polsku. Na bedra p�edsedy 
lyža�ského oddílu Jeronýma Holého st. dolehly starosti t�žší než únava z velmi dlouhé lo�ské 
sezóny. 
Pot�šitelná je cílená dotace ve výši 90 tisíc K�, kterou lyža�ský oddíl získal od kraje 
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p�i�in�ním RNDr. Ji�ího Stejskala. Dotace je ur�ena na dopln�ní stávajícího pohonu vleku o 
frekven�ní m�ni�, který dovolí plynule navodit malou rychlost, která nebude �init potíže p�i 
nastupování ani nejmenším lyža��m. 
p�echod Orlických hor na lyžích 
17. února se uskute�nil tradi�ní (datuje se od r. 1985) lyža�ský p�echod Orlických hor na 
b�žkách. Mezi Masarykovou chatou a Rokytnicí v Orl. horách pochodovala proti sob� 
osazenstva 4 aut v jednom a 4 aut v opa�ném sm�ru. K radosti organizátora Pavla Bohadla se 
po�así velmi vyda�ilo, bylo slune�no, bezv�t�í,  krásná viditelnost a na h�ebenu i dobré 
sn�hové podmínky. 
volejbal 
Oddíl se ú�astní dvou sout�ží – Rychnovské volejbalové ligy a Amatérské volejbalové ligy 
(v Hradci Králové). Jádro volejbalového družstva tvo�í manželé ing. Jeroným a Zuzana 
Holých, ostatní �lenové se prom��ují. Starší byli vyst�ídáni mladšími. Zapojili se také 
chalupá�i Marie P�tová a Michal Pop. V rychnovské sout�ži  v roce 2006 se ze 13 umístili na 
6. míst� a v amatérské lize obsadili ze 42 ú�astník� 13. místo. Volejbal se hrál i v rámci 
sout�že Vesnických t�lovýchovných jednot. 
florbal a fotbal 
Podle sd�lení Vlastimila Krej�ího se po�et zájemc� o florbal zvyšuje, rozr�stají se. Bylo by 
pot�eba po�ídit nové branky. Mladí fotbalisté pod vedením ing. Sobotky a Standy Drašnara 
byli loni 8. Oddíly obsazují po�ádané turnaje, které jsou v�tšinou nepravidelné. Pravidelná je 
fotbalová Horská liga hraná na h�ištích mezi Novým Hrádkem a Náchodem. 
Hrádouská va�e�ka 
XXIV. ro�ník pochodu se konal 13. kv�tna 2006. Po�así pochodu op�t p�álo, bylo krásn�. 
Pochodovalo 595 ú�astník� , z toho 197 d�tí do 15 let. Zájemci p�išli celkem ze 66 r�zných 
míst, nejvíce z Nového Hrádku 188 a z Nového M�sta n.Met. 102. Nejstarším ú�astníkem byl 
Miroslav Cink (1929) z Trutnova, rodinných kolektiv� bylo 36, velkou va�e�ku si odnesly 4 
skupiny : St�íka�ky Nový Hrádek, SKI Skuhrov, Rafani a Kope�kovic. Kontrola s tradi�ním 
pohošt�ním byla na h�išti v Borové. Na pohošt�ní se zakoupilo 38 bochník� chleba, 690 
vajec, 8 �tvrtek másla, 11 vani�ek Ramy, 7 lahví š�ávy, 5 kg cukru a 5 velkých sá�k� �aje. 
N�co z kroniky : „Jsme nadšeni krásnou p�írodou, p�kn� p�ipravenou tratí a dob�e a vtipn� 
zna�enou. Sva�inka výborná, p�íjemní a ob�taví organizáto�i. D�kujeme za p�íjemn� prožité 
dopoledne.  SKI Skuhrov nad B�lou, oddíl b�žeckého lyžování. 
Již druhý rok se poda�ilo získat na po�ádání „va�e�ky“ nezanedbatelnou dotaci z evropských 
fond� prost�ednictvím Královéhradeckého kraje. Podmínkou dotací je využití financí 
d�sledn� podle p�edem daných p�edpis�, výhodou je mezinárodní ú�ast v p�íhrani�ním styku 
(ú�astníci z Polska) a nezbytné je p�esné finan�ní vyú�tování. O získávání pen�z pro Sokol i 
pro celou obec se ob�tav� stará Zden�k Drašnar.  

 
 
 
 

T r a n s f o r m a c e    v ý r o b n í c h     d r u ž s t e v 
 
 

Velodružstvo v.d. Hradec Králové- závod Nový Hrádek 
 

 Výrobní družstvo Velorex Hradec Králové závod Nový Hrádek využívalo pro svou 
�innost 3 objekty v Novém Hrádku : Nám�stí, Šmalcovna a Doly. Zakoupen byl také d�m �p. 
62 v Novém Hrádku. 
 1. zá�í 1992 bylo delimitací v.d. Velorex Hradec Králové ustaveno v.d. Velos Nový 
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Hrádek. P�edsedou družstva byl zvolen Zden�k Kube�ek, d�ív�jší vedoucí Velorexu. Výrobní 
program z�stal stejný. Vyráb�ly se náhradní díly jízdních kol, rozvíjela se výroba bytových 
dopl�k� pro švédskou firmu IKEA. Velký podíl na zajišt�ní této výroby m�la obchodní firma 
Brantál Praha. Spolupráce s touto firmou p�etrvala až do sou�asnosti.  

V dubnu 1995 byl na výro�ní �lenské sch�zi odvolán z funkce p�edsedy Zden�k 
Kube�ek, který po svém odvolání družstvo opustil. V té dob� družstvo m�lo asi 70 
zam�stnanc�. 	ízení družstva se ujal Ferdinand Grym, který byl na �lenské sch�zi v �íjnu 
1995 do funkce p�edsedy v.d. Velos Nový Hrádek právoplatn� zvolen. Výrobní program byl i 
nadále beze zm�ny, výroba pro firmu IKEA se ješt� více rozrostla. Zvýšil se také po�et 
zam�stnanc�. Postupn� za�ala probíhat rekonstrukce a rozši�ování prostor v provozovn� 
Šmalcovna. Budova bývalé textilky Karla Lepše, kterou m�lo družstvo po restituci v roce 
1990 v pronájmu, byla od majitele odkoupena 18. 3. 1998. Byla opravena a za�len�na do 
komplexu provozovny. P�estavba celého areálu trvala až do roku 2005, kdy byla postavena 
administrativní �ást. Vedení v.d. Velos se p�est�hovalo z Nám�stí do Šmalcovny.  

Výroba laminátových lodí sidecaru ve smaltovn� v Dolích skon�ila v roce 1990. 
Hlavní budova smaltovny byla v restituci vrácena p. Novotnému z B�stvin, d�dici po 
p�vodním majiteli p. Hejdovi. V majetku v.d. Velos z�stala pouze budova kotelny a skladu a 
tyto objekty slouží ke skladování.  

Objekt na Nám�stí byl v restituci vrácen rodin� Sychrovských i s p�ístavbou, kterou 
provedl Velorex v 70. letech. Od roku 1990 je zde družstvo v pronájmu. Objekty skladu za 
provozovnou na Nám�stí z�staly ve vlastnictví v.d. Velos a jsou stále pln� využívány. 

V letech 1996 – 98 byla provedena generální oprava domu �p. 62 na Nám�stí, který 
v minulosti  v.d. Velorex zakoupilo od režiséra Františka Laurina a d�m byl delší dobu 
nevyužitý. Po oprav� za�al tento d�m sloužit v p�ízemí jako byt a garáž pro osobní a 
dodávkový automobil. První poschodí domu bylo upraveno pro po�ádání �lenských sch�zí a 
kulturních akcí.  

Družstvo je vybavováno stále novými technologiemi výroby. Velkou p�edností se stala 
rekonstruovaná linka povrchových úprav. Bylo odstran�no zdraví velmi škodlivé 
odmaš�ování výrobk� v parách perchlorethylenu. V roce 2001 byla zavedena výroba 
t�íkolových vozítek pohán�ných lidskou silou a pomocným elektromotorem. Vozítka se 
vyvážejí a slouží jako ekologická taxi ve velkých m�stech sv�ta. 

V roce 2003 odešel Ferdinand Grym do starobního d�chodu. V té dob� m�lo družstvo 
asi 120 zam�stnanc�. Novým p�edsedou Velosu byl zvolen dlouholetý �len družstva Vratislav 
Ptá�ek. 

 
 
 
 
 
 

Kovodružstvo Náchod   
 

1. ledna 1990 bylo Kovodružstvo Náchod p�ejmenováno na KADEN Náchod. P�edsedou 
družstva se stal ing. Bohuslav Peterka. Sídlo správního st�ediska bylo v Náchod�, Krámská 
28. Vedoucím provozovny 23 Nový Hrádek byl Ji�í Tauchman a provozovny 25 Nový 
Hrádek-Doly  Rad�z Herda. 
K 1. 5. 1991 se družstvo rozd�lilo na 4 �ásti :  KADEN,  KOVAP v.d. Náchod,  STAVIS 
Náchod   a  Elektrodružstvo Turnov. 
 
KOVAP v.d. Náchod tedy vznikl k 1. 5. 1991 a jeho p�edsedou se stal ing. Vladimír Kozel. 
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Celkový po�et �inil asi 130 zam�stnanc�. Provozovny byly 4 :  11 Náchod, 12 Nový Hrádek-
Doly (vedoucí Rad�z Herda),  13  Semily (vedoucí Václav Drašnar)  a  14  Mezim�stí 
(vedoucí Josef Wihan) 
V �ervnu 1995 KOVAP koupil objekt �p. 66 v Hradní ulici od Detechy a založil v n�m 
montážní st�edisko 15 , jehož vedoucí se stala Hana Svato�ová. 28. 2. 1996 došlo ke zm�n� 
ve vedení družstva a p�edsedou se stal ing. Josef Kulek. 1. 9. 1996 došlo k p�esunu správního 
st�ediska 11 Náchod do objektu v Hradní ulici �p. 66 v Novém Hrádku. 31. 12. 2004 došlo 
k ukon�ení �innosti montážního st�ediska 15 Nový Hrádek a k p�esunu do st�ediska 12 Nový 
Hrádek-Doly a 13 Semily. V sou�asnosti, tedy k 1. 1. 2007, je p�edsedou KOVAPU v. d. ing. 
Josef Kulek. V provozovn� 11 Nový Hrádek je 6 zam�stnanc�,  v provozovn� 12 Nový 
Hrádek – Doly je 28 zam�stnanc� a jeho vedoucím je Rad�z Herda, v provozovn� 13 Semily 
je 31 zam�stnanc� a jeho vedoucím je Lubomír Hošek. V provozovn� 12 Nový Hrádek – 
Doly je nástrojárna, ofsetový potisk plechu, lisovna plechu a plastických hmot, montáž a 
výroba odlitk� DCA. KOVAP v.d. vyrábí pestré hra�ky,  kovové s plastovými sou�ástkami. 
Jsou to traktory, p�ív�sy, cisterny, nákladní auta,  autobusy, mikrobusy, osobní autí�ka, 
vysokozdvižné vozíky, požární auta, pojízdné je�áby, berušky, aj. V�tšina hra�ek je na 
mechanický klí�ek. 60 – 70 % celkové výroby jde na export – do Anglie, N�mecka a 
Japonska. V sou�asnosti p�i posilování naší koruny není vývoz finan�n� výhodný. 
 
Kaden v.d. vznikl, jak je již shora uvedeno, k  1. 1. 1990 p�ejmenováním p�vodního 
Kovodružstva Náchod. Jeho  p�edsedou  se  stal Bohuslav Peterka. 

V roce 1991 došlo k  d�lení a Kadenu v.d. z�stala provozovna v Novém Hrádku 
v Rokolské ulici. Do Kadenu byla dále za�len�na provozovna v Ose�nici, centrální sklad 
v Náchod�, provozovna v Náchod� v ulici �eských brat�í a provozovna v Radechové. Do 
stávajícího celku pat�ila i provozovna ve Dvo�e Králové. Vedoucím provozovny v Novém 
Hrádku byl Ji�í Tauchman. 

1. 2. 1994 rozd�lila valná hromada výrobní družstvo Kaden dále na spole�nosti s.r.o..  
Vznikl KADEN Hra�ky, s.r.o. Nový Hrádek a jeho jednateli se stali Ji�í Tauchman, ing. 
Bohuslav Peterka, ing. Stanislav Petrovický a od 1. 5. 1994 Zden�k Jaroš. Zpo�átku byla 
výroba zam��ena na p�evzatou výrobu hra�ek. Tato výroba prod�lala zna�ný útlum a od roku 
1997 se již p�vodní sortiment prakticky nevyrábí. 
 V zá�í roku 1995 došlo ke slou�ení spole�nosti KADEN Hra�ky, s.r.o. a KADEN 
Kovo, s.r.o. Sídlo spole�nosti z�stalo v Novém Hrádku a dalším spole�níkem spole�nosti 
KADEN, s.r.o. se stal Ivo Hanka. V souvislosti se slou�ením obou s.r.o. byla do provozovny 
v Novém Hrádku p�evedena výroba zahradních a reklamních slune�ník�, které byly vyráb�ny 
pro všechny p�ední pivovary v �eské republice.  
 V roce 1996 byla zahájena výroba model� v m��ítku  1 :  43  a  1 :  87 pro Škodu Auto 
Mladá Boleslav. V roce  2001 za�ala  spolupráce s holandskou firmou na výrob� kamion� 
v m��ítku 1 :  50. Vyráb�jí se modely všech rozhodujících zna�ek a holandský partner se stal 
dalším spole�níkem KADENu, s.r.o. 
  V souvislosti s nár�stem výroby zakoupila spole�nost v roce 1998 objekt provozovny 
v Ohnišov�, kam byla �ást výroby model� aut a kamion� p�evedena. 
 V sou�asné dob� KADEN s.r.o. vyrábí modely aut Škoda ve 25 úpravách a modely 
kamion� 6 p�edních zna�ek. Provozuje také lisovnu plechu a plastu a tampoprintový tisk 
v�etn� tiskové p�ípravy (výroba film� a klišé). Výrobky spole�nosti v hodnot� cca 30 milion� 
korun ro�n� jdou z 90% na export.  
 Jednateli spole�nosti KADEN s.r.o. k 1. 1. 2007 jsou Tekno b.v. Maslland, ing. 
Stanislav Petrovický, Ji�í Tauchman a Zden�k Jaroš. 
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D  e  t  e  c  h  a    v. d. 

 
Výrobní družstvo Detecha bylo založeno na ustavující sch�zi  18. zá�í 1954 v Sedlonov� 
v O.h. za p�ítomnosti 42 �len�. Prvním vedoucím družstva byl Ladislav Horá�ek z Hradce 
Králové. Dlouhodobým p�edsedou se pozd�ji stal Josef Vacek z Nového M�sta n.Met.. První 
provoz za�al nesm�le v Olešnici v Orl. h., ze kterého se stalo pozd�ji st�edisko domácí 
výroby. Nejd�íve byla otev�ena provozovna v Sedlo�ov�. Následovalo Nové M�sto n. Met., 
�eská Skalice, Nový Hrádek – Hradní ul., Tis, Rzy a Kon�iny, dále Deštné v Orl. h., 
Rokytnice v Orl.h. a Opo�no. Vedoucím provozovny Nový Hrádek- Hradní ul. byl Zden�k 
Balada, ve vývoji pracoval Karel Škvára, pozd�ji se stal p�edsedou celého družstva. V Tisu 
vedl provozovnu pan Svato�, ve Rzech a Kon�inách Václav Cejnar z �eské �ermné.  
Vznik nových malých provozoven zejména po Orlických horách byl vhodnou náhradou za 
zrušené textilní továrni�ky. P�ivítaly ho hlavn� maminky od malých d�tí. Za�alo se s výrobou 
mazlavého mýdla, Solviny, celofánových sví�ek, barev na vejce. Pozd�ji p�išla na �adu 
kosmetika, vznikla zna�ka Regina. V provozovn� v Novém Hrádku se za�aly vyráb�t rt�nky, 
pudry a  o�ní stíny. V provozn� v Tisu se z�ídila výroba nát�rových hmot, a ta je tam dodnes. 
Po roce 1990 se za�ala Detecha transformovat podobn� jako ostatní výrobní družstva. 
Družstvo v naší obci v roce 1994 opustilo 3 provozovny - na Rzech, v Kon�inách a také 
v Hradní ulici. Z�stala pouze provozovna v Tisu, všechny ostatní provozy se p�esunuly do 
nov� postavené budovy v Novém M�st� n. Met.- Kr�ín�. Pro vedení družstva to znamenalo 
výhodu, pro bývalé zam�stnance místních provozoven to však znamenalo dojížd�ní se všemi 
nevýhodami a dotklo se mnoha žen p�ed odchodem do d�chodu.  
Za 50 let p�sobnosti má Detecha 3 patentované zna�ky : DETECHA, REGINA  a 
MEDICALCARE. Výroba má 2 divize : kosmetiky Nové M�sto n.Met. a nát�rových hmot 
Nový Hrádek- Tis. Provozuje také Stanici technické kontroly (STK), truhlárnu, strojní a 
stavební údržbu a dopravu. Kosmetika se d�lí na sv�tlou pro mladistvé a �ernost�íbrnou, 
decentní, pro všechny. MEDICALCARE je ozdravující kosmetika, která vyrábí krémy, 
pomády na rty aj. Z nát�rových hmot vyráb�ných v Tisu hraje prim nová nát�rová hmota na 
st�echy a železné konstrukce nazvaná SUPERFEST. 
 Sou�asnou p�edsedkyní Detechy je ing. Božena Voborníková z Nového M�sta n. Met. a 
místop�edsedou je ing. Josef Kahler z Opo�na. Úst�edí sídlí na Husov� nám�stí v Novém 
M�st� n. Met. a pracuje tam 8 lidí. Vedoucím provozovny v Novém M�st� n. Met. – Kr�ín� je 
ing. Karel Hubený a provozovnu v Tisu vede Zden�k Machá�ek. V sou�asné dob� má 
Detecha 125 zam�stnanc�, v Novém M�st� n. Met. 112 a v Tisu 13. 
 

 
 

R  �  z  n  é 
 

T�íkrálová sbírka 2006 
7. ledna prob�hla v obci každoro�ní T�íkrálová sbírka  po�ádaná �eskou katolickou charitou 
na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahrani�í a podporu charitního díla. Skupinky t�í 
král� procházely ulice s koledou a pokladni�kami a lidé p�ispívali  op�t v�tšími �ástkami než 
v p�edchozím roce. 65% vybraných prost�edk� bylo použito pro aktuální pot�eby v oblasti 
konání sbírky a 35% pro národní a zahrani�ní humanitární pomoc. Farní charita Náchod  
p�id�lila ze sbírky pro obec Nový Hrádek, Borovou a Sn�žné  7 289,-K�. Byly zakoupeny 
u�ební pom�cky pro žáky s vývojovými poruchami, školní pom�cky a ošacení pot�ebným a 
polohovací lehátko pro postižené dít� ze Sn�žného. Na nákup lehátka p�id�lila charita dalších 
pot�ebných 4 661,- K�. Garantem správného využití financí byla Mgr. Hana Hlavá�ková. 



 

18 
 
 
 
 
 

havárie slovenského letadla 
19. ledna došlo nad Ma�arskem k neš�astné havárii slovenského letadla, které se vracelo 
z vojenské mise KFOR v Kosovu. Zahynulo 42 osob, 1 voják se jako zázrakem zachránil. 
Letadlo KFOR se o 3 km odchýlilo z trasy,  narazilo do kopce a spadlo do lesa. Letoun byl 
starý, z roku 1969 a po 5 generálních opravách.  �R letouny tohoto typu již nepoužívá. Sta�ilo 
n�kolik minut a vojáci by byli v po�ádku doma. Byla to nejv�tší letecká katastrofa v historii 
Slovenska. Byl vyhlášen národní smutek. 26. ledna se konalo v Prešov� státní rozlou�ení 
s ob��mi havárie. 
stávka lékárník� 
26. ledna p�ed ministerstvem zdravotnictví v Praze stávkovalo asi 1000 lékárník� na protest 
proti postupu ministra Davida Ratha v��i jejich resortu. Ministr Rath ji nazval stávkou 
milioná��.  
úmrtí režiséra Antonína Moskalyka 
27. ledna zem�el ve v�ku 75 let vynikající filmový a televizní režisér Antonín Moskalyk. 
Nato�il laskavé kriminální seriály H�íšní lidé m�sta pražského, Dobrodružství kriminalistiky, 
�etnické humoresky, ale také nap�. Babi�ku s Jarmilou Kurandovou a pohádku T�etí princ. 
z�ícení st�echy výstavní haly v polských Katowicích 
28. ledna se v d�sledku p�etížení neodklizeným sn�hem z�ítila st�echa výstavní haly 
v Katowicích. V hale bylo v té chvíli asi 1 000 lidí na výstav� holub�. Vrstva sn�hu o 
tlous�ce 170 cm znamenala velké p�etížení st�echy, a zhroutila se. Byla to velká katastrofa, 
která si vyžádala 66 ob�tí. Mezi nimi byli i t�i �eši. 30 hodin trvalo vyproš�ování, záchraná�i 
vhán�li do trosek teplý vzduch, aby zavalení lidé nezmrzli.  
potopení egyptské lodi 
3. února se v Rudém mo�i potopila egyptská lo�  s 1 400 lidmi na palub�, z toho bylo 300 
�len� posádky. Lo� byla p�etížená, ze Saudské Arábie vyplouvala za velmi špatného po�así a 
narazila na p�ekážku. Potopila se do velké hloubky, vypukl i požár, proto se zachránilo pouze 
400 lidí. Chybu ud�lal také kapitán, který se p�i potížích necht�l vrátit. Pozd�ji nastoupil do 
záchranného �lunu a nepostaral se o lidi. Následn� byl nezv�stný. 
„ztracený sv�t“ Papai-Nové Guiney 
8. února oznámili v�dci, že v Papai-Nové Guiney našli „ztracený sv�t. V místech, kam byli 
dopraveni vrtulníkem a kam lidská noha v�etn� domorodc� dosud nevkro�ila, našli desítky 
nových druh� zví�at, pták�, motýl� a žab. Zví�ata se lidí v�bec nebála, byl to doslova 
nedot�ený ráj. 
zima století 
Sn�hové spousty dosáhly v zim� 2005-2006 neobvyklého objemu. Sníh poprvé napadl 
v listopadu a neustále ho p�ibývalo celý leden, únor i za�átkem b�ezna. Sn�hové hromady 
dosahovaly výšky 3 až 4 m, cesty byly úzké, tak pro jedno vozidlo. Prohrnovat nebylo kam. 
24. b�ezna spadl sníh ze st�echy  “Hejdova“ domu na automobil �íšníka Z Kovárny a úpln� ho 
demoloval. Po p�edchozím tání a záplavách napadl sníh ješt� 11. dubna. Souvislá sn�hová 
pokrývka ležela nep�etržit� 148 dní. Na horách se lyžovalo ješt� v dubnu. 
XX. zimní olympijské hry 
10. února byly v italském Turín� slavnostn� zahájeny XX. zimní olympijské hry a trvaly 16 
dní. Ú�astnilo se jich 83 �eských sportovc�. Nejúsp�šn�jší byla lyža�ka Kate�ina 
Neumannová, která získala v b�hu na 30 km volnou technikou zlatou medaili a v b�hu na 
kratší tra� st�íbrnou medaili. Celý sv�t oblet�la dojemná fotografie, kde jí po dojezdu 
p�ib�hla jako první pop�át její dcera Lucka v r�žovém kabátku. Celkem má Kate�ina 6 
olympijských medailí. V Turín� oslavila své 33. narozeniny. 
 
úmrtí prezidenta Slobodana Miloševi�e 
11. b�ezna zem�el ve v�zení v Haagu ve v�ku 64 let bývalý prezident Srbska Slobodan 
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Miloševi�. Byl 4 roky v�zn�n mezinárodním soudem za zlo�iny a genocidu na obyvatelstvu. 
Unikl spravedlivému trestu. Pro haagský soud to byl problém. Vyskytlo se i podez�ení ze 
strany jeho p�íznivc�, že byl otráven. Pitva prokázala srde�ní infarkt. 18. b�ezna byl poh�ben 
ve  vesnici Požarevac pod stromem u rodného domu. Žena zesnulého Miriam Markovi�ová, 
syn Markov a bratr emigrovali do Moskvy a na poh�eb nep�ijeli. Na Miriam byl vydán 
zatyka�. P�e poh�bem byly ostatky vystaveny  v B�lehradu p�ed budovou federálního 
parlamentu a bývalého prezidenta p�išel naposledy pozdravit asi milion lidí. 
úmrtí MUDr.Jaroslavy Moserové 
24. b�ezna zem�ela ve v�ku 76 let senátorka, p�ekladatelka a první kandidátka na prezidentku 
�R MUDr. Jaroslava Moserová. Byla to žena velmi vzd�laná a odvážná. P�sobila jako 
velvyslankyn� v Austrálii, p�ekládala z angli�tiny a nejvíce byla známa ze svého p�sobení na 
popáleninovém centru vinohradské nemocnice, kde p�ed léty lé�ila i popáleného studenta Jana 
Palacha. 
prudké tání-povodn� 
26. b�ezna za�alo prudké tání sn�hu v d�sledku náhlého oteplení. P�išla i bou�ka a déš�. 28. 
b�ezna se hladiny �ek za�aly zvedat. Nejd�íve se rozvodnila Mrlina a vesnice Vestec se 350 
lidmi musela být evakuována. Následovala ji Dyje ve Znojm�, T�ebí�i, u zámku Jarom��ice, 
na Vranov�. Vranovská p�ehrada p�etekla. Stejn� jako p�ed 4 lety stoupla hladina Lužnice 
v Sob�slavi, Plané, Veselí. Zvedlo se i  Labe v Ústí a H�ensku  a 2. dubna �eka Morava 
zaplavila Olomouc. Voda zde stoupla až do 1. patra paneláku. V posledních 9 letech Olomouc 
zažila 3 velké povodn�. Protipovod�ová nádrž Horka nad Mor. se protrhla a voda zaplavila 
Litovel. 3. dubna povodn� pokra�ovaly a postupovaly. Pod vodu se dostaly Po�áply na Labi. 
Zatopený byl h�bitov a kostel. Fará� evakuaci odmítl a místní mu dováželi na lo�ce poštu a 
potraviny. Do10. dubna Byl vyhlášen stav nouze. Vznikla povod�ová konta a lidé si za�ali 
sami stav�t hráze. Záplavy si vyžádaly nejen velké materiální škody, ale také 7 lidských 
život� a zasáhly i sousední N�mecko a Ma�arsko. 
sbírka na pomoc postiženým povodní 
Naše obec se p�ipojila k ve�ejné finan�ní sbírce Povodn� 2006 vyhlášené Ú�adem ��K 
v Praze. Sbírka prob�hla ve dnech 7. – 30. 4. 2006. Místní ob�ané p�isp�li �ástkou 7 200,- K� 
a obdrželi za to d�kovné uznání od prezidenta ��K. 
zem�t�esení na Jáv� 
24. kv�tna postihlo ostrov Jáva, p�edevším m�sto Yodjakarta, silné zem�t�esení. P�išlo se 
svítáním a dosáhlo síly 6,2 stupn� Richterovy stupnice. Zhroutily se stovky budov a panovaly 
i obavy z p�ílivové vlny tsunami. Chyb�la zejména pitná voda. Zahynulo 6 000 lidí a 200 tisíc 
jich p�išlo o st�echu nad hlavou. 
úmrtí herce Borise Rossnera 
31. kv�tna ve v�ku 55 let zem�el na rakovinu v kladenské nemocnici významný herec 
Národního divadla Boris Rossner. 
fotbalové mistrovství sv�ta v N�mecku 
9. �ervna za�alo v N�mecku mistrovství sv�ta ve fotbale. Všech 64 zápas� vysílala �T 2. 
vymalování kostela sv. Petra a Pavla 
27. �ervna 2006 byl dokon�en úklid po malování kostela a 28. �ervna se konala první mše 
v �istém kostele zá�ícím jemnými okrovými barvami. Byl také obnoven d�íve zamalovaný 
nápis „Pochválen bu� Ježíš Kristus“. T�ináct let sbírali farníci mezi sebou peníze na 
malování. Podstatné práce na obnov� kostela za�aly už p�ed deseti lety. Nejd�íve bylo nutné 
vym�nit trámy napadené d�evomorkou. Následovala restaurace vzácných d�evo�ezeb 
historicky vzácného oltá�e sv. Josefa z konce 17. století a sochy sv Jana Nepomuckého. P�ed 
malováním byla opravena elektroinstalace a vlhké zdivo. Všechny práce byly náro�né 
finan�n� i organiza�n�. Vztah ob�an� i vedení obce ke kostelu jako historické památce je 
p�íkladný. 80% získala farnost ze sbírek a 20% od sponzor�. P�isp�li památká�i, Obec Nový 
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Hrádek, �EZ, aj. Je pot�šitelné, že s obnovou i záv�re�ným úklidem pomohli i p�íslušníci 
jiných církví a nev��ící. 
V uplynulých letech byla opravena také st�echa kostela a v roce 2006 i malá v�ži�ka z p�n�z 
získaných od ministerstva kultury. K�íž v�ži�ky musel být ukován nový, stávající se rozpadl. 
Do vnit�ku v�ži�ky byly uloženy dokumenty o sou�asnosti obce.  
vyhláška o provozu na pozemních komunikacích 
1. �ervence 2006 vešla v platnost nová vyhláška o pozemních komunikacích. Zavedla pro 
�idi�e bodový systém, celoro�ní povinné svícení vozidel, povinné užívání p�ileb pro cyklisty 
do v�ku 18 let aj. P�im�la �idi�e k v�tší opatrnosti a zejména zpo�átku snížila po�et 
dopravních nehod. 
�ervencové vedro a sucho 
M�síc �ervenec p�inesl nezvykle vysoké teploty a velké sucho.Tropických dní s teplotami 
p�es 30 stup�� bylo 18 nep�etržit� za sebou a celý m�síc tém�� nezapršelo. M�síc srpen byl 
naopak neobvykle studený a deštivý. Za�aly ve velké mí�e r�st houby. 
úmrtí Marie Klausové 
5. srpna zem�ela ve v�ku 92 let matka prezidenta republiky Marie Klausová. 
 úmrtí dokumentaristy Jana Špáty 
18. srpna ne�ekan� zem�el ve v�ku 74 let vynikající filmový dokumentarista, rodák 
z Hronova, Jan Špáta. 
vandalský �in 
23. srpna v noci se neznámý pachatel dopustil vandalského �inu. Prorazil dve�e u kaple sv. 
Jana Nepomuckého ve h�bitovní zdi, ohnul kliku a p�evrátil d�ev�ný kv�tiná� p�ed kaplí. 
vy�azení Pluta ze skupiny planet 
Na sv�tové astronomické konferenci v srpnu v Praze bylo Pluto vy�azeno ze skupiny planet 
pro malou hmotnost a odlišné vlastnosti. Z�stává jich ve slune�ní soustav� nadále pouze 8. 
sbírka Pomoc pot�ebným 
22. a 23. zá�í prob�hl v místním kin� sb�r oble�ení, bot, hra�ek, pokrývek, aj. v charitní akci 
Pomoc pot�ebným. 
bi�mování – dožínky – posvícení 
1. �íjna se v místním kostele p�i p�íležitosti posvícení a dožínek uskute�nilo bi�mování 
celkem 12 vesm�s mladých v��ících. Ob�ad vedl biskup Josef Kajnek z Hradce Králové. 
Jako hosté p�ijali pozvání poslanec ing. Ji�í Hanuš, zástupce starosty z Nového M�sta n.Met. 
ing. Karel Nývlt a ing. Ji�í Stejskal za Charitu.  
atomová zkouška v Severní Korei 
9. �íjna provedla Severní Korea p�es protest všech sv�tových mírových sil podzemní 
jaderný výbuch o síle odpovídající jaderné bomb� svržený p�ed lety na Hirošimu. 
krádež za bílého dne 
V �íjnu došlo ke krádeži za bílého dne p�ímo v dom� jedné naší d�v��ivé ob�anky. Lstí jí 
bylo odcizeno 35 tisíc korun. 
poprava Saddáma Hussajna 
30. prosince byl na základ� rozhodnutí domácí justice popraven ob�šením v Bagdádu irácký 
diktátor Saddám Hussajn za zlo�iny a genocidu na obyvatelstvu Iráku. Kolem jeho popravy 
prob�hly rozporuplné diskuse a záb�ry z popravy po�ízené tajn� mobilním telefonem oblet�ly 
celý sv�t. 
 
 
 
 

 
S p o l e � e n s k á    k r o n i k a 
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Manžel�m se narodili    (11 d�tí) 
 
Jan a Marta Mat�jkovi        Nový Hrádek 347  11. 1. 2006  Náchod 
          dcera  B a r b o r a 
 
 
Ji�í a Ji�ina Novotných      Nový Hrádek 330   13. 2. 2006  Opo�no 
         syn  V á c l a v 
 
 
Jan a Magdalena � e r n ý c h   Nový Hrádek 300  28. 4. 2006  Náchod 
         dcera  S i l v i e 
 
 
Josef a Jitka  Hanušovi     Nový Hrádek 348   6. 6. 2006  Náchod 
         dcera  A n d r e a 
 
Roman a Kv�toslava Povolných  Nový Hrádek  307  14. 6. 2006  Opo�no 
           syn  F i l i p 
 
 
Daniela Rado�ová        Nový Hrádek  Rzy  13   18. 5. 2006   Praha  
          dcera   J o h a n a 
 
 
Ond�ej H�lka a Zuzana Hlinková   Nový Hrádek  65 14. 7. 2006 Rychnov n.Kn. 
     dcera  S t e l a 
 
 
Marek a Jana Machovi  Nový Hrádek  317  1. 9. 2006           Opo�no 
     dcera  K l á r a 
 
 
Bohuslav a Šárka Maisnerovi Nový Hrádek  53 18. 9. 2006       Hradec Králové 
     syn  D a v i d 
     dcera  J u d i t a 
 
 
Josef a Marcela Beranovi  Nový Hrádek 265 25. 11. 2006         Opo�no 
     dcera  M a r i e 
 
 
 
 
 
 
S � a t e k     u z a v � e l i 
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Martin  Gross a Ladislava Srovnalová        Nový Hrádek   40  24. �ervna 2006 
                   na Obecním ú�ad� 
 
František Jadrný a Iva Škodová        Nové M�sto n. Met.  21. �ervence 2006 
                    na Obecním ú�ad� 
 
Ladislav �ížek a Zde�ka Škodová    Horní Radechová-Slavíkov  18. srpna 2006 
                   na Obecním ú�ad� 
 
Jaroslav Mieczyslav Wojtowitz 
a Petra Svobodová           Olešnice v Orl.h.    7. �íjna 2006 
                   na Obecním ú�ad� 
 
 
František Jindra a Jozefa Loudová         Stráž pod Ralskem   21. prosince 2006 
                   na Obecním ú�ad� 
 
 
 
 
 
V ý r o � í    s v a t b y    o s l a v i l i 
50 let spole�ného života – zlatou svatbu 
 
 

 
Jaroslav a Lidmila  Rázlovi      Nový Hrádek   14       30. �ervna 2006  
 
 
 
 
 
Z      n a š i c h    � a d    o d e š l i        (9 ob�an�) 
 
 
Anna Menyheiová z Nového Hrádku �p. 279  zem�ela ve v�ku 85 let  17. kv�tna 2006  
v Mezilesí. Poh�bena byla 22. kv�tna na místním h�bitov�. Pocházela z Krahul�í, kde 
s manželem celý život soukrom� hospoda�ili. Do JZD odmítli vstoupit. P�ed odchodem do 
d�chodu pracovala ve Velodružstvu. S manželem vychovali dcery Helenu a Marii a syna 
Ambrože. Život v odlehlé �ásti obce byl k stáru velmi t�žký, proto si koupili d�m v Klainov� 
ulici. Zesnulá byla siln� nábožensky založená a k ví�e vedla i své d�ti. Celý sv�j život 
zasv�tila rodin� a t�žké práci v zem�d�lství. Byla nenáro�ná a skromná. Velkou její láskou 
byla zahrádka, kv�tiny, a pe�ovala o n� až do posledních let svého života. Všechny 3 d�ti se o 
ni v posledním roce st�ídav� pe�liv� staraly. Dožila u dcery Marie v Mezilesí. 
 
Bohumil Hamerský z Nového Hrádku – Rz�  �p. 13 zem�el ve v�ku  90 let  9. �ervna 2006 
v Hradci Králové. Poh�ben byl 15. �ervna na evangelickém h�bitov� v Tisu. Pocházel ze Rz�. 
Asi 20let žili s manželkou ve Velkém D�eví�i. Pracoval jako závozník v Ruben� Hronov. 
S manželkou vychovali 2 dcery. V d�chodu se vrátil do rodného domu, který opravili a m�li 
v n�m malé hospodá�ství. Po smrti manželky p�ed 4 lety z�stal sám. Asi 3 roky žil u dcery 
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v Semonicích. Byl známý jako �lov�k up�ímný, žil rovný život. 
 
Marie Klimešová z Nového Hrádku – Kon�iny �p. 219  zem�ela  ve v�ku  nedožitých  94 let   
22. �ervna 2006  v Náchod�. Byla nejstarší ob�ankou obce. Poh�bena byla 29. �ervna na 
místním h�bitov�. Narodila se v Nedv�zí a d�tství prožila ve Sn�žném. Od 7 let žila bez 
maminky a již ve 12 letech odešla z domova sloužit k sedlák�m. Poslední její služba byla u 
Št�pán� v Bohdašín�, na kterou ráda vzpomínala. V roce 1938 se provdala za Jaroslava 
Klimeše z Nového Hrádku z pod Smr�iny, kde spole�n� hospoda�ili. Bylo to t�žké živobytí a 
velká d�ina na polích. Doma m�li navíc dva stavy a manžel si p�ivyd�lával v továrn�. Zesnulá 
navíc pe�ovala o nemocného strýce svého manžela. V 60. letech pracovala na státním statku 
na Dlouhém. S manželem vychovali 3 d�ti, 2 syny a dceru. Po manželov� smrti žila sv�j 
skromný a pokorný život na samot� pod Smr�inou. Ve stá�í a nemoci nez�stala sama. Do 
posledních chvil o ni vzorn� pe�oval syn Zden�k  se svojí partnerkou. 
 
Božena Chromá z Nového Hrádku �p. 33 zem�ela ve v�ku 76 let  26. srpna 2006  
v Jarom��i. Poh�bena byla 5. zá�í na místním h�bitov�. Pocházela z Nového Hrádku. Její otec 
byl financ a žili n�jaký �as také na Slovensku. Když se provdala, vrátili se s manželem na 
Nový Hrádek. Pozd�ji žila dlouhou dobu sama. Vychovala dceru Janu a m�la v pé�i i dv� 
dcery své dlouhodob� nemocné sestry, s kterou p�edtím žila spole�n� v rodné chalup�. 
Dlouho pracovala ve Velodružstvu. 
 
Josef Bareš z Nového Hrádku �p. 206  zem�el ve v�ku 83 let  28. srpna 2006 v Náchod�. 
Poh�ben byl 1. zá�í na místním h�bitov�. Pocházel z Nového Hrádku z Bukovce z po�etné 
rodiny. Koupili si s manželkou vlastní domek v Kopci, který p�estav�li. Vychovali 4 d�ti, 2 
syny a 2 dcery. Pracoval v Novém M�st� n. Met. ve Stavostroji. Jako d�chodce pomáhal 
synovi Bohumilovi v 90. letech se stavbou truhlá�ské provozovny a rodinného domu.  
 
Josef P�ibyl z Nového Hrádku �p. 235  zem�el ve v�ku 82 let  19. zá�í 2006 v Broumov�. 
Poh�ben byl na místním h�bitov�  do rodinné hrobky 25. zá�í. Narodil se na Novém Hrádku a 
žil zde po celý sv�j život. S manželkou vychovali dv� d�ti, syna a dceru. Byl velmi aktivní ve 
ve�ejném život�, dlouho d�lal tajemníka a v roce 1990 byl zvolen porevolu�ním p�edsedou 
MNV a v posledním období svého p�sobení ve vedení obce byl místostarostou.  �asto 
pracoval pro ve�ejnost i na úkor své rodiny a osobních zájm�. Hodn� se toho za jeho p�sobení 
v obci vybudovalo, a to mu p�sobilo radost.O ve�ejné d�ní se zajímal až do konce svého 
života. Byl velmi pracovitý, spole�enský a pokorný.  
 
Ji�ina Šlaufová z Nového Hrádku �p. 71 zem�ela ve v�ku nedožitých 85 let  24. �íjna 2006 
v Novém Hrádku . Po rozlou�ení v místní ob�adní síni 27. �íjna byla zpopeln�na v Jarom��i. 
Narodila se na Kladensku jako nejstarší ze t�í sourozenc�. Již jako mladá se musela 
spolupodílet na obživ� rodiny , která si zajiš�ovala živobytí prací na šachtách. P�ivyd�lávala 
si i sb�rem bor�vek, ale i klásk� pro slepice, které chovali. S celou rodinou se zú�ast�ovala 
také sb�ru chmele na Lounsku a Žatecku. Vychovala 3 d�ti, 2 dcery a syna. Ob� její dcery, 
Miroslava a Ji�ina, se provdaly na Nový Hrádek. Po dovršení 50 let postihla zesnulou 
nevylé�itelná choroba, která se pozvolna zhoršovala až do její smrti. V roce 1990 byla nucena 
se i s nemocným manželem, který se o ni staral, p�est�hovat za dcerami. Od smrti manžela 
v roce 1992 byla upoutána na l�žko. Byla velmi trp�livá, houževnatá a s pokorou p�ijala i sv�j 
neut�šený zdravotní stav. Dcery se o ni pe�liv� a s láskou staraly. Nebyla nikdy sama, život ji 
zp�íjem�ovala vnou�ata a pozd�ji i 12 pravnou�at. 
 
Blahoslav Šritr z Nového Hrádku �p. 127 zem�el ve v�ku 73 let 29. �íjna 2006 v �erveném 
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Kostelci. Po rozlou�ení v místním kostele 3. listopadu za velké ú�asti lidí ze širokého okolí 
byl odvezen k tichému zpopeln�ní. Zesnulý pocházel z Kounova, kde prožil d�tství se svými 
dv�ma bratry. Vystudoval textilní pr�myslovou školu v Náchod�. Jako syn živnostníka musel 
nastoupit do pr�myslu. Pracoval v Adastu a pozd�ji ve Frut� v Dobrušce. V letech 1961 až 
1979 byl vedoucím provozovny Váno�ní ozdoby v Kounov�. Pozd�ji byl skladníkem 
v zem�d�lském podniku Dobersko. 	adu let pracoval jako tajemník MNV v Kounov�. V roce 
1990 se s manželkou p�est�hovali na Nový Hrádek, kde si koupili a opravili domek. N�jaký 
�as pracoval v družstvu KADEN. S manželkou vychovali dv� dcery. Po celý sv�j život se 
velmi zajímal o ve�ejné d�ní a aktivn� se do n�j zapojoval v Kounov� i na Hrádku. Chodil 
s manželkou pravideln� cvi�it do Sokola a v roce 1994 se zú�astnili všesokolského sletu ve 
skladb� V�rná garda. Byl sokolským prapore�níkem. Muzicíroval pro d�chodce, zpíval 
v místním chrámovém sboru a pomohl svou ochotnou rukou všude, kde bylo pot�eba, na obci 
nebo v kostele. Nikdy žádnou práci neodmítl a ochotn� dokázal pomoci i kterémukoliv 
spoluob�anovi. M�l vlastenecké cít�ní a miloval p�írodu.  
 
MUDr. Marcela Chrenková z Nového Hrádku �p. 104 zem�ela po tragické autonehod� ve 
v�ku 45 let  6. listopadu 2006 v Hradci Králové. Rozlou�ení se zesnulou se konalo 11. 
listopadu v místní ob�adní síni a její ostatky byly odvezeny k tichému zpopeln�ní. Její 
ne�ekaný odchod znamenal šok pro celou obec. Zesnulá byla jedinou dcerou svých rodi�� a 
jejich velká nad�je a pýcha. Po studiu pracovala v nemocnici v Náchod�, v rehabilita�ním 
st�edisku v Novém M�st� n. Met. a nakonec dosáhla na místo primá�ky v nemocnici 
v Opo�n�. M�la velmi p�kný vztah k lidem,  byla oblíbená a vyhledávaná. Na Nový Hrádek 
se p�est�hovali do domku po prarodi�ích. Vzorn� ho udržovali a vychovávali v n�m své dva 
nad�jné syny, Jakuba a Ond�eje.Vedli p�íkladný rodinný život. Oba se aktivn� podíleli na 
veškerém d�ní v místní TJ Sokol, p�edevším v lyža�ském oddíle. Ke sportu vedli i své syny.  
 
 
Z ob�an�, kte�í z Nového Hrádku pocházeli nebo k n�mu m�li blízký vztah v roce 2006 
zem�eli  : 
 
Ji�í Krejbich  12. ledna 2006 ve v�ku 72 let,  Antonie Balcarová  8. zá�í 2006 ve v�ku 96 
let. 
 
 
 
 
         Zapsala                                      Anna Marková, kroniká�ka 
 
 

 


