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Leden 
Začátkem ledna leželo asi 5 cm sněhu a bylo umrzlo. Nejnižší ranní lednová teplota klesla 
5.ledna na –7 stupňů a díky větru lezl mráz do těla. Od 8. ledna se začalo oteplovat a celých 
10 dní ranní teplota kolísala kolem nuly a sníh prakticky zmizel. 19. ledna byla mlha, deštivo, 
teplota ráno dosáhla +5 stupňů. Další dva dny vystoupila až na +7 stupňů a při procházce bylo 
možné vidět rašící kočičky. Počasí připomínalo spíše předjaří. Ke konci měsíce se mírně 
ochladilo, přišel déšť se sněhem, ale sněhová pokrývka nepřekročila 3 cm. 
Únor 
Celý únor lyžaři marně čekali na sněhovou pokrývku. V první dekádě měsíce se ranní teploty 
pohybovaly od –2 až k +4 stupňům. Mrzlo při vyjasnění. Po 13. únoru se ochladilo, 
nejstudenějším dnem měsíce byl 17. únor s ranní teplotou –11 stupňů. Ochlazení bylo jen 
krátké. Od 21. února se ranní teploty pohybovaly nad nulou až do konce měsíce a dosahovaly 
až +6 stupňů. Příroda se dále probouzela, kvetly bledule. 
Březen 
1. března zasáhla i naši obec vichřice Emma, která při teplotě +6 stupňů dosahovala až 120 
km/hod. Pokácela řadu stromů v okolí a porazila a vyvrátila i s kořeny také jeden ze 2 smrků 
na náměstí. Počasí po vichřici zůstalo proměnlivé, pouze při vyjasnění klesala ranní teplota 
pod nulu. 8. až 10. byly slunné teplé dny, které vystřídalo aprílové počasí s větrem a 
přeháňkami dešťovými nebo smíšenými. Ochlazení nastalo 18. března na –2 stupně ráno. 20. 
března se přihnala sněhová vánice, která způsobila kolaps na silnicích, včetně hromadných 
nehod na dálnicích. Napadlo 10 cm sněhu, což bylo v roce 2008 maximum. Mrzlo asi 10 dní 
s ranním minimem   –4 stupně. Koncem měsíce se oteplilo až na +6 stupňů ráno. 
Duben 
Na „apríla“ 1. dubna byla ranní teplota +8 stupňů, denní až +14 stupňů a večer přišel déšť.   
Počasí bylo celý duben velmi proměnlivé i se sněhovými přeháňkami a námrazou, ale ranní 
teploty zůstávaly nad nulou mezi  0 až + 17 stupni, nejčastěji byly +3 až +5 stupňů. Teplý 
jarní den byl 11. duben a 15. dubna byla bouřka. 
Květen 
Na začátku května vlivem teplého dubnového počasí již kvetly třešně, tulipány a narcisy. 
K 10. květnu k nim přibyly i hrušky a jabloně.  Na Sněžce však ještě ležel sníh, a proto bylo 
ovzduší chladnější. 13. května se strhla bouřka a po ní déšť. Po 20. se začalo ochlazovat, 
studené byly zejména noci.  Ranní teploty se v průběhu května pohybovaly od +5 do +16 
stupňů. Konec května byl teplý, 31. května teplota stoupla až na +18. stupňů ráno, byl to 
velmi teplý a dusný den.  
Červen 
První 3 dny v červnu byla velká vedra s ranními teplotami blížícími se 20 stupňům a denními 
až 30 stupňům. Ráz počasí změnila bouřka 4. června, po které se citelně a na celých 14 dní 
ochladilo. Oteplilo se až v poslední červnové dekádě, ve které se ranní teploty pohybovaly od 
+14 do +20 stupňů a poslední 4 dny měsíce byly vysloveně letní, slunné, s teplotou až +30 
stupňů. 



Červenec 
Horké, letní počasí pokračovalo i začátkem července. Ve dne teploty stouply výjimečně až na 
+30 stupňů, noci byly chladnější. Bouřka s deštěm 3. července způsobila ochlazení podobně 
jako v červnu. Chladno s přeháňkami a ranními teplotami kolem +11 stupňů panovalo až do 
24. července. V posledním červencovém  týdnu nastalo prudké oteplení. Následovalo 5 
tropických dní za sebou s teplotami přes +30 stupňů. 
Srpen 
Horké a suché počasí trvalo  první srpnový den, teplota dosáhla +33 stupňů. Bouřka, déšť a 
kroupy přinesly hned první den i ochlazení. Po celý srpen bylo počasí teplotně velmi 
proměnlivé, ale panovalo velké sucho. Předčasně dozrály borůvky a „mazaly se“, houby-
hříbky  rostly jen málo a krátce. 
Září 
První polovina září byla teplá s ranními teplotami v rozmezí  +10 až  +19 stupňů a stále bylo 
velké sucho.15. září přišlo ochlazení a bylo větrno. Skoupé dešťové srážky umožnily růst hub, 
ale jen v malém množství. Jejich hlavičky byly silně ožrané od šneků. Více pršelo až ke konci 
měsíce.Ranní teploty se pohybovaly mezi +4 až +8 stupni. 
Říjen 
Začátek října byl ponurý a deštivý. Ranní teploty  se pohybovaly od +6 do +9 stupňů.Koncem 
první dekády proběhly 3 dny a v polovině měsíce 2 dny slunné s maximálními ranními 
teplotami + 10 stupňů. Ve druhé dekádě se ochladilo na +3 stupně ráno, ke konci měsíce až na 
+1 stupeň. Žádné květiny ale v říjnu venku nezmrzly a před Dušičkami krásně kvetly. Byla 
také velká úroda jablek. 
Listopad 
Listí se stále drželo na stromech, i když bylo hodně větrno. Začátek měsíce byl teplotně velmi 
příznivý s maximální ranní teplotou +13 stupňů. Tak teplé Dušičky dlouho nebyly. 4. 
listopadu byl teplotní rekord  +20 stupňů ve dne. Začaly růst ve větší míře i houby, ale úrody 
předchozích let dosaženo nebylo. Před polovinou měsíce se ochlazovalo a bylo mlhavo. První 
mráz –4 stupně ráno přišel 18. listopadu a  19. napadlo asi 7 cm mokrého sněhu. Ten vzápětí 
roztál, ale 22. znovu 5 cm nachumelilo. V posledním týdnu se ranní teploty pohybovaly mezi 
0 až –6 stupni, vál silný vítr a sníh téměř zmizel. 
Prosinec 
Začátkem prosince stále foukal vítr, ranní teploty byly nad nulou od +1 do +4 stupňů. Pod 
nulu na –1 až –4 stupně klesaly při vyjasnění od 8. prosince, sněhu byl jen poprašek. Znovu se 
oteplilo až na +5 stupňů ráno po 15. prosinci. Bez sněhu a mrazu byly i další dny a velmi 
teplý byl i Štědrý den. Výrazné ochlazení přišlo teprve 28. prosince s ranní teplotou –8 stupňů 
a mrzlo do konce prosince. Sněhu byl jen mírný poprašek, lyžařský vlek se nerozjel. 
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Mateřská škola 
2007/2008 
Do mateřské školy bylo zapsáno 40 dětí, její kapacita byla naplněna. Třídu dětí 3-5 letých 
s počtem 24  vedla Zdenka Wildmannová a třídu předškoláků s počtem 16  vedla Bc. Alena 
Lokvencová. Školu řídila Bc. Soňa Brázdilová. Osobní asistentku dítěte se speciálními 
potřebami Hanu Poláchovou nahradila Monika Čermáková, která absolvovala kurz 
speciální pedagogiky v Hradci Králové. Místo školnice dlouhodobě zastává Libuše Vargová. 
Personální obsazení školní jídelny se proti předchozímu školnímu roku nezměnilo.  
 



výchovně vzdělávací program 
Školní vzdělávací program měl v uplynulém roce název „ S žabkou za poznáním“. Třída 
mladších dětí měla žabku Emilku , předškolní děti měly žabku Kamilku . Přiměřeně k věku se 
děti učily dobrým vzájemným vztahům, úctě, důvěře, pochopení, spolupráci, pomoci a 
neubližování, umění naslouchat a dodržovat smluvená pravidla, aj. Podobně jako 
v předchozím roce se mateřská škola zaměřila na důsledné třídění odpadu. V prosinci 
natáčela Česká televize s dětmi ukázku třídění odpadu pro dokument „Náš venkov“. 
vzdělávání učitelek 
Učitelky se jako každoročně účastnily odborných výchovných a výtvarných seminářů, školení 
v logopedické prevenci aj. Bc. Alena Lokvencová v září zahájila magisterské studium 
speciální pedagogiky v Hradci Králové. 
spolupráce s veřejností – akce školy 
Činnost školy byla pestrá a opět byla sladěna s probíhajícím ročním obdobím, svátky a 
oslavami. Děti společně  navštívily filmové představení, pekly bramborové placky, vařily 
jablečný kompot, pekly koblížky, perníčky,linecké cukroví, barvily vajíčka, pouštěly draky aj. 
Do školky přišel Mikuláš, konala se vánoční a velikonoční besídka, karneval v maskách a 
besídkou děti popřály maminkám k jejich svátku. V dubnu se 10 krát zúčastnily plaveckého 
výcviku v bazénu v Náchodě. Nechyběl ani výlet do „perníkové chaloupky“ u Kunětické hory 
a již tradiční přespání ve školce a účast na školní akademii v závěru školního roku. Výchovně 
zapůsobila „pomoc kamarádům“  – o prázdninách škola poskytla prostory 10 dětem 
z mateřské školy v České Čermné, která procházela rekonstrukcí. 
Pracovnice mateřské školy se podílely také na zajištění a organizaci  8. školského plesu. 

 
 

Základní škola 
2007/2008 
Slavnostní zahájení školního roku 2007/2008 proběhlo 3. září 2007. Prvňáčky přivítala ve 
třídě paní učitelka Blanka Svatoňová, ředitel školy Josef Petera a starosta městyse Vladimír 
Říha. V ostatních třídách zahájily školní rok třídní učitelky a seznámily žáky s rozvrhem 
hodin a se změnami souvisejícími s probíhajícími stavebními pracemi. 
personální obsazení 
Pedagogický sbor se v průběhu roku značně proměnil. Na mateřskou dovolenou odešly p. 
učitelky Soňa Paarová, Martina Marková a vychovatelka Lenka Průšová. Nově nastoupila 
Olga Teplá, ale během roku s ní byl pracovní poměr ukončen. Jitka Vavrušková, která 
nastoupila v říjnu 2007, musela v průběhu roku ukončit pracovní poměr z rodinných důvodů. 
Krátce ve škole zastupovala Andrea Schánělová. Celé druhé pololetí vyučovali noví učitelé 
Radka Zelená a František Drahoňovský. Ve školní družině zastupovala Pavla Petruželková. 
Na konci roku byl ukončen pracovní poměr Heleně Kroupové a do starobního důchodu odešla 
Ludmila Ježková. 
stav žactva 
Stav žactva k 1. září 2007 byl 155 žáků, z toho bylo 17 prvňáčků . K 30. červnu 2008 byl 
počet žáků 157. Do školy docházejí žáci pocházející z 20 různých míst. Z Nového Hrádku 81, 
z Bohdašína 13,  z České Čermné 11,  z Mezilesí 10, ze Sněžného také 10, z Borové  6, ze 
Slavoňova 5 a z Olešnice v Orl. h. 4. Z ostatních míst jde o malé počty. 
vzdělávání 
Počínaje školním rokem 2007/2008 se začalo v 1. a 6. ročníku vzdělávat podle nového 
školního vzdělávacího programu místní ZŠ nazvaném „Školní vzdělávací program pro 
základní vzdělávání – škola s rozhledem“. V ostatních ročnících se pokračovalo podle 
ministerského programu. Volitelné předměty byly vyučovány ve stejném rozsahu jako 
v předchozím roce. Výuku římskokatolického náboženství navštěvovalo 19 žáků. 



kurzy a zájmové útvary 
Ve škole pracovaly kroužky: angličtiny, němčiny, českého jazyka, matematiky, informatiky, 
sborového zpěvu, hry na flétnu a 2 kroužky zdravotnické. 
akce a soutěže 
K nejvýznamnějším akcím roku patřily projektové dny : „Globální problémy lidstva“, 
„Alternativní zdroje energie“, „Životní prost ředí“, „Nechci být opičákem“, „Ajax a 
spolupráce s Policií“, „O Novém Hrádku“ a  „Ekologický projekt“. Dále to byla soutěž ve 
sběru a třídění odpadu, vystoupení v Domově důchodců v Náchodě, Advent ve škole  a 
vánoční   vystoupení pro veřejnost, přírodovědná soutěž Klokan , beseda se spisovatelkou 
Petrou Braunovou, beseda s ukázkou živých dravců, oslava Svátku matek, 
královéhradecké slavnosti sborového zpěvu, soutěže recitační, výtvarná, zdravotnická 
olympiády, Pythagoriáda, turnaj školních družin, sportovní odpoledne a Den dětí, Miss 
panenka v Hradci Králové, akademie nejen pro rodiče, návštěva v okresní knihovně,   8. 
ples rodičů a přátel škol (Sdružení rodičů se v průběhu školního roku ustavilo jako 
samostatné Občanské sdružení rodičů a přátel dětí a školy ,  dostalo vlastní  IČO a bylo 
zaregistrováno na Ministerstvu vnitra.). 
www stránky školy 
Veřejnost byla pravidelně o dění ve škole informována na internetových stránkách, které dále 
rozšířily svou nabídku. Pečlivě je vede ředitel školy. 
materiální zabezpečení 
Bylo započato s rozsáhlými stavebními úpravami v prostorách školní půdy. Během celého 
školního roku   se budovaly 3 nové učebny a sociální zařízení v půdní vestavbě. Upravovaly 
se také prostory dotčené stavební činností v minulých letech, vymalovaly se třídy v historické 
budově. Provedla se také úprava elektroinstalace, aby mohly být plně využívány nové 
didaktické pomůcky (noteboky a dataprojektory), které byly z větší části pořízeny 
z prostředků zřizovatele. Stát na tyto pomůcky téměř nepřispěl. Financování ze strany státu se 
rok od roku zhoršuje. 
závěr školního roku 2007/2008 
Konec června byl ve znamení příprav velkého vystoupení pro veřejnost – školní akademie. 
Vystoupení byla mimořádně zdařilá a sklidila velké ovace. Měla podtitul „Cesta kolem 
světa“.  
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počet obyvatel 
K 31. 12. 2008 měl Městys Nový Hrádek  750  obyvatel. Narodilo se 11 dětí  ( 9 děvčat,  2 
chlapci) , zemřelo 5 občanů, přistěhovalo se 16  a odstěhovalo 10 obyvatel. 
 
Prvořadým úkolem roku 2008  bylo dokončení akce  Vestavba nových učeben v půdním 
prostoru ZŠ Nový Hrádek III. etapa. Cílem bylo udržení a rozvoj základní, devítitřídní 
školy, zřizované Městysem Nový Hrádek. Nebyl to úkol vůbec lehký a potíže v průběhu celé 
akce byly velké. Zásluhou dobré práce projektanta (Jaroslav Vondřejc), stavební firmy 
(Alkstav, s.r.o.) a finančního zajištění cca 6 miliony Kč (především od Norského finančního 
fondu, Královéhradeckého kraje, okolních obcí, aj.) se podařilo stavební práce 
v požadovaném termínu dokončit a k 31. 12.2008  vestavbu zkolaudovat. Počítačová učebna 
je v současnosti již vybavena 19 počítači , zbývá dovybavit zbývající 2 učebny. 
Na hřišti u školy se pokračovalo v další etapě budování jeho oplocení včetně brány , 
bezbariérového přístupu na plochu a vyspárování celé podezdívky. Hřiště bude mimo 
vyučování a o víkendech sloužit také  veřejnosti. 



Pod školním hřištěm na pozemku pronajatém od Bělobrádkových se započalo s budováním 
odpočinkové zóny pro veřejnost a školu. Nejen vzhledu školy prospělo vykácení náletové 
zeleně, odstranění zbytků oplocení v živém plotě a terénní úpravy. V horní části svažitého 
pozemku se upravuje prostor, který bude využíván školou, zejména školní družinou, ve 
spodní části vznikne místo oddechu pro maminky s dětmi a případně i pro širší veřejnost. Pro 
odclonění a zajištění soukromí byly vysázeny tůje, započalo se se skupinovou výsadbou 
dřevin a vybudoval se přístřešek s betonovým základem. Na pracích se podíleli občané 
městyse včetně pracovníků od úřadu práce. Vzniká dobrá věc a za minimálních finančních 
nákladů. 
místní komunikace-rozšíření vodovodní a telekomunikační sítě 
Na cestě Pod Vodojemem se dokončilo připojení posledních dvou rodinných domků na 
vodovod a telekomunikační síť. V místech budoucí cesty k domkům se odtěžilo 20 cm 
zeminy a na odtěžené místo se navezl štěrk. Přístup ke stavbám se zlepšil, dokončení cesty se 
provede až po skončení stavebních prací. Na komunikaci k 18 bytovým jednotkám 
(Roubalův kopec) byl zhotoven živičný povrch včetně cesty podél garáží. Na tuto akci naváže 
konečná úprava cesty z náměstí ke kinu, která je více než nezbytná. Opravila se také cesta na 
hřbitově, do které se osadily dřevěné splávky. Na rekonstrukci silnice Rokole – Doly je 
vypracovaný projekt . S komunikacemi souvisí i jejich dopravní značení. Z Programu 
obnovy venkova  se podařilo pro Region Novoměstsko, jehož je Nový Hrádek členem, získat 
peníze na výměnu špatných dopravních značek, které často neodpovídaly zákonu o 
pozemních komunikacích. S výměnou se začalo a bude se dále pokračovat. 
veřejné osvětlení 
Opravilo se veřejné osvětlení v Hradní ulici . Vyměnila se všechna svítidla a vybavila se 
úspornými žárovkami, které sníží spotřebu elektřiny na třetinu. Bylo vyměněno také celé 
zapojení a sloupy byly natřeny. U kostela se nainstalovalo slavnostní osvětlení, které se 
zapíná o víkendech a svátcích. 14. listopadu v části náměstí a přilehlých ulicích začal  ČEZ 
provádět   náhradu vrchního vedení za vedení zemním kabelem. Výkopů využíval také 
městys pro pokládku kabelů veřejného osvětlení (asi 300m). Kabelový rozvod je drahý, ale 
vyplatí se pro menší poruchovost a nevzhledné vrchní vedení zmizí. 
věci bytové 
V roce 2008 se vyměnila okna v bytě č.1 v čp. 123 v Rokolské ulici. V domě čp. 59 bylo 
natřeno zábradlí. 
odpadové hospodářství - ekologie 
Vedení městyse věnovalo stálou pozornost třídění odpadů. Občané měli počínaje od 23. 
února 2008 nově možnost na úřadě, v ZŠ  a v obchodech využít zpětného odběru  všech druhů 
použitých suchých baterií. 8. dubna hasiči provedli svoz železného šrotu. Za rok 2007 
městys v soutěži Čistá obec již podruhé uspěl a obsadil v kraji ve své kategorii 2. místo 
ohodnocené kromě diplomu  35 tisíci Kč a 6 novými kontejnery. Ocenění převzali 25. 
března od krajského hejtmana Pavla Bradíka starosta Vladimír Říha a ředitel ZŠ Mgr. Josef 
Petera. V celkovém pořadí jsme se umístili ze 365 obcí na 3. místě (chyběl nám pouze 
průběžný zpětný odběr elektrického odpadu). 26. dubna a 18. října proběhl občany hodně 
využívaný sběr nebezpečného odpadu (pro občany zdarma). 29. května procházela 
městysem třináctičlenná krajská komise pro posouzení úspěšnosti v soutěži Vesnice roku a 
Novému Hrádku udělila diplom za úroveň provádění sběru komunálního odpadu. Za 
umístění na 2. místě v ekologickém provozu úřadu městyse jsme obdrželi odměnu 40 tisíc 
Kč. Stavba nové větrné elektrárny by měla být hotova do konce roku 2009. Zatím však není 
ani stavební povolení. 
Sbor dobrovolných hasičů 
Materiální zabezpečení hasičského sboru je povinností městyse. Sboru chybí moderní 
cisterna. Vedení městyse 25. února schválilo složení kauce na její nákup, která byla nezbytná 



pro získání peněz  v rámci Operačního programu  přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polsko v letech 2007 - 2013. V březnovém vydání Frymburských ozvěn vyzval 
starosta firmy i  občany o poskytnutí jakéhokoliv finančního daru na tento účel.  
tělovýchova a sport 
Vedení městyse si je vědomo potřebnosti sokolovny pro sportovní i kulturní vyžití občanů. 
Hledá proto s vedením TJ Sokol možnosti pro realizaci generální opravy budovy sokolovny. 
21. července se uskutečnilo setkání vedení městyse a TJ Sokol s poslankyní parlamentu  Mgr. 
Zdeňkou Horníkovou přímo v sokolovně. Uznala havarijní stav objektu a přislíbila hledání 
cest k získání peněz od státních institucí. 
Zlatý erb 2008 – 2. místo 
Krajská komise hodnotící úroveň webových stránek obcí udělila Novému Hrádku cenu 
Zlatý erb 2008  za  2. místo (při 16 zúčastněných) pro rok 2007. Cenu 17. března 2008 
převzal webmaster Milan Holinka  a starosta městyse. 
relace rozhlasu Hradec Králové Rádio na cestách 
25. listopadu navštívili náš městys reportéři Českého rozhlasu Hradec Králové Jiřina 
Mužíková a Zdeněk Novák. Setkali se s představiteli městyse, zástupci hasičů, TJ Sokol a 
kronikářkami. Relace byla odvysílána 4. prosince a měla dobrý ohlas. 11. prosince otiskli o 
návštěvě reportérů článek v Náchodském deníku. 
 
V roce  2008  proběhly  volby  do  Zastupitelstva kraje Hradec Králové. 
 
Výsledky voleb do Zastupitelstva kraje Hradec Králové  17. a  18. října 2008 
Volby proběhly bez problémů ve volební místnosti v kině v pátek 17. října od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a v sobotu 18. října od 8.00 do 14.00 hodin. Občané si při volbě vybrali některou 
ze 13 stran, které v kraji kandidovaly. KDU-ČSL kandidovala v Koalici pro Královéhradecký 
kraj. 
Účast voličů  43,5 %  převýšila účast v předchozích krajských volbách. Z 563 voličů se voleb 
zúčastnilo a platné hlasy odevzdalo 243. Občané i v našem kraji rozhodli o změně – zvítězila 
ČSSD s 56 voliči, t.j. 23%. Druhá byla  Koalice pro Královéhradecký kraj se 49 voliči, t.j. 
20,2 %   a třetí byla  ODS s 36 voliči, t.j. 14,8 %. Dále  KSČM  28 (11,5%),  SNK – Evropští 
demokraté  25 (10,3 %), Nezávislí  16 (6,6 %),  Strana zelených  8  (3,3 %), Pravý blok – 
WWW. CIBULKA.NET  7 (2,9 %),  SDŽ – Strana důstojného života  5 (2,1 %),  Dělnická 
strana – za zrušení poplatků ve zdravotnictví   5 (2,1 %), Volba pro kraj   4 (1,6 %),  Strana 
zdravého rozumu   2 (0,8 %) a Sdružení pro republiku – Republikánská strana   2 (0,8 %). Po 
jednáních, která proběhla po volbách, se  stal 12. listopadu 2008 krajským hejtmanem 
sociální demokrat  Lubomír Franc  z Broumova. Vystřídal  Pavla Bradíka z ODS, který byl 
hejtmanem po 2 volební období. 
 

 
 
 

K u  l  t  u  r  a   
 
 

O kulturu  v obci se staralo  vedení městyse a všechny složky  v něm působící – sokolové, 
hasiči, myslivci, farní úřad, Červený kříž  a obě školy. 
Již  tradičně se v lednové a únorové soboty  konaly  4 plesy. 
Sokolský bál 
5. ledna 2008  TJ Sokol uspořádala  Sokolský bál s hudbou MAXI BEND. S tradičně dobrou 
společenskou úrovní bylo spokojeno více než 170 tanečníků. Vstupné bylo 80,- Kč, 
v předprodeji o 5,- Kč více. 



Náklady na organizace akcí se zvyšují a sokolové mají navíc na starosti téměř 100 let starou 
budovu sokolovny, proto je nezbytné navyšovat i cenu vstupenek. 
Myslivecký ples 
19. ledna přilákala zejména výborná myslivecká kuchyně více než 200 zájemců na  
Myslivecký bál. Bohatá tombola obsahovala mj. myslivecké trofeje z honů – bažanty, kachny 
i divočáka. Hrála hudba Elastic. 
Hasičský bál 
2. února místní hasiči uspořádali  Hasičský bál s hudbou HEKTOR. Domácí kuchyně, bohatá 
tombola i předtančení uspokojilo a obohatilo o příjemné zážitky asi 200 přítomných. 
8. ples rodičů a přátel škol 
23. února se konal  již  8. ples rodičů a přátel škol. Je známý vysokou společenskou úrovní 
včetně pěkného předtančení a bohaté tomboly. Tanečníkům v sále vyzdobeném v duchu sv. 
Valentýna samými srdíčky hrála hudba  ERRORI. 
Karneval pro děti 
24. února uspořádala TJ Sokol  Karneval pro děti oblíbený dětmi i dospělými. Při 
reprodukované hudbě HLABO se pěkně pobavilo asi  80 maskovaných dětí a přihlíželo asi 
150 dospělých. 
 návštěva důchodců z Nového Města n. Met. 
9. března náš městys na základě vlastního zájmu navštívila skupina 22 členů  Klubu českých 
turistů z Nového Města n. Met. Setkání zajišťovala jejich vedoucí – p.Novotná. Průvodkyní 
byla kronikářka Anna Marková. Při krátké procházce, které počasí příliš nepřálo, účastníci 
navštívili kostel, prošli se pod hrad Frymburk a zpět přes náměstí k Izidoru. Na závěr si 
prolistovali kroniky, které jim byly k dispozici v restauraci Na Kovárně. Účastníci projevili 
opravdový zájem o historii i současnost našeho městyse a vyslovili podivení nad velkou 
aktivitou novohrádeckých občanů. 
Po návštěvě poslali starostovi městyse poděkování. 
Velikonoční zábava 
22. března místní hasiči uspořádali Velikonoční zábavu s hudbou HEKTOR. 
divadelní hra Nejstarší řemeslo 
28. března přijel do našeho městyse Divadelní spolek při Městském kulturním středisku 
v Červeném Kostelci a mistrně předvedl představení od Pauly Vogelové  Nejstarší řemeslo. 
5 žen, vysloužilých prostitutek, se scházelo na lavičce v parku. Tolik citu, laskavosti a 
vzájemného pochopení v těžkých situacích se jen tak nenajde. Hlavní je v životě mít kolem 
sebe lidi, se kterými jsem rád. Kinem se často ozýval upřímný divácký smích, byla to dobrá 
zábava. 
sraz Junáka – Víkend sv.Jiří 
26. až  27. dubna se v našem městyse konal celorepublikový sraz Junáka nazvaný Víkend 
svatého Jiří, který organizoval  Krajský úřad kraje Hradec Králové. Na srazu se sešlo 232 
skautů a skautek. Na 2 noci jim poskytla ubytování základní škola, stravovali se Na Kovárně a 
některé aktivity uskutečňovali v sokolovně. Většina jejich činností se odehrála v okolí 
Nového Hrádku a Nového Města n.Met. Příkladná byla jejich kázeň a udržování pořádku. 
Světový den Červeného kříže 
8. května byl vzpomenut Světový den Červeného kříže na památku narození zakladatele 
mezinárodního hnutí Červeného kříže Henri Dunanta. K tomuto hnutí se hlásí 175 národních 
společenství. Naše republika se k němu přihlásila 1. února 1919. 
 
divadelní hra  Zlodějky 
23. května sehrál dětský  divadelní soubor  Severka z Olešnice v Orl. h. v místním kině 
komedii ze současnosti od Václava Romana  nazvanou Zlodějky. Režii měl Zdeněk Bachura, 
který byl nucen, a to k dobru věci, k doplnění souboru přizvat i 3 dospělé. 



slavnost Božího těla 
25. května se jako každoročně uskutečnila veřejná slavnost Božího těla za hudebního 
doprovodu dechového orchestru ze ZUŠ v Náchodě s dirigentem J. Vlčkem. 
návštěva důchodců z Dobrušky 
27. května na základě iniciativy našeho dřívějšího občana Karla Dismana  navštívila Nový 
Hrádek skupinka 8 důchodců z Dobrušky. Vše proběhlo obdobně jako s turisty z Nového 
Města n. Met.. Zájem návštěvníků byl opravdový, došlo také k setkání se starostou Vl. Říhou 
v obřadní síni úřadu. S potěšením přijali propagační materiály našeho městyse. Počasí bylo 
ukázkové. 
pěvecký sbor Jitro  
19. června již podruhé vystoupil v kině světově proslulý dětský pěvecký sbor  Jitro z Hradce 
Králové pod vedením dirigenta Jiřího Skopala  . Vystoupení mělo název „D ěti dětem“ . Před 
zcela zaplněným sálem v dopoledních hodinách dojemně zazpívalo celkem  96 zpěváků 
hradeckých i novohrádeckých. Jednu noc děti z Hradce přespaly v základní škole. Paní 
učitelka Jana Soukupová je dcerou dirigenta p. Skopala. 
pouťové opékání selete 
28. a opakovaně i v neděli o pouti 29. června připravili hasiči a sokolové veřejností oblíbené 
pouťové opékání selete, a to přímo na náměstí před „Kovárnou“. Nevadilo, že na náměstí 
opékala také fy Jelen. Zájemců bylo víc než dost. 
pouť – řemeslnické trhy 
29. června při novohrádecké pouti se již potřetí uskutečnily na náměstí řemeslnické trhy. 
Bylo opět možné shlédnout  a vlastníma rukama si zkusit řemeslnické dovednosti. Děti 
samozřejmě zaujaly pouťové atrakce a ukázka ze stanice ochrany volně žijících ptáků z Hořic. 
V předsálí kina byla instalována výstava „Nový Hrádek včera a dnes“. Porovnávala místa 
našeho městyse na dobových pohlednicích s fotografiemi stejných míst v současnosti. Velký 
ohlas vyvolala brožura sestavená z těchto fotografií. O její vznik se zasloužil především 
Miroslav Dušánek.                                   
beseda o zdraví 
9. července si vyslechlo asi 30 zájemců besedu o léčbě magnetismem, kterou přednesl  Mgr. 
Tesař z Brna. 
Akademické týdny 
Od  26. července do 8. srpna opět ožila Pavlátova louka v Novém Městě n. Met. Proběhl tam 
18. ročník Akademických týdnů. Každý, komu není lhostejný duchovní rozměr lidského 
života, si mohl vybrat z řady hodnotných přednášek kvalitních osobností, např. MUDr. 
Roithové, Mgr. Janoucha, prof. PHDr. Sokola, RNDr. Grygara, CSc., JUDr. Navrátila, P. 
Linharta, P. Vacka, aj. 
hrad Frymburk 
20.  a  21. září po dohodě s vedením městyse provedla  Společnost ochránců památek, o.s. 
ve spolupráci se Sdružením pro záchranu hradu Kumburk a Spolku hradu Jenčov  
čištění a kácení náletové zeleně na hradě Frymburk  a v jeho okolí. S vegetací v hradu se 
pralo 14 „dřevorubců“, místní byli pouze 2. Zájemci o osud hradu mají velkou snahu 
Frymburk zakonzervovat a zvolit další postup, který by zpomalil jeho další chátrání a umožnil 
jeho zpřístupnění. 
Posvícenská zábava 
4. října při Posvícenské zábavě v sokolovně hrála hudba HYDRA. 
 
Koncert duchovní hudby 
V sobotu 11. října od 17 hodin zněl místním kostelem skvělý koncert Polyfonního sdružení 
z Nového Města n. Met., řízený Lukášem Jankem. Smyčcový orchestr složený z houslí, violy 
a violloncella,  provázený sborovými i sólovými zpěvy, přednesl latinskou barokní mši Jana 



Dismase Zelenky, rodáka z Louňovic pod Blaníkem, Missa sanctissimae trinitas. 250 let 
stará hudba a precizní provedení nadchlo všechny, kteří si přišli koncert poslechnout.  
setkání s dárci krve 
14. listopadu se z iniciativy místní skupiny ČČK  uskutečnilo Na Kovárně setkání 
s bezpříspěvkovými dárci krve . Městys Nový Hrádek má těchto dárců  49, z toho  4 
nositele zlaté medaile profesora Janského za 40 odběrů,  12 stříbrných za 20 odběrů a 17 
bronzových za 10 odběrů. V průběhu večera, na kterém byli přítomni zástupci obce a 
funkcionáři ČČK z Prahy a z Náchoda, byly předány  2 medaile profesora Janského. Zlatou 
obdržel Stanislav Drašnar (40 odběrů) a stříbrnou Petr Ruffer (20 odběrů). Potěšující je, že 
mnohdy dávají krev oba manželé, někdy i celé rodiny. Slavnostní průběh večera oživil 
vtipnou básničkou Zdeněk Drašnar, také dárce, končící veršem :“Kdo opravdu má lidi rád, 
ten ochoten je krev svou dát!“ 
Místní skupina ČČK pro zájemce každoročně pořádá proškolení první předlékařské 
pomoci. 
Koncert Valanky 
30. listopadu vystoupila v kině kapela  Valanka  z Dobrušky  s pěkným koncertem dechové 
hudby. Asi  70 posluchačům hrálo 15 mladých muzikantů, zpívali 2 zpěváci a 2 zpěvačky , 
z nichž  jedna  z nich koncert provázela vtipným slovem. Druhá ze zpěvaček, Zdenka 
Wildmannová, byla několik let učitelkou v místní mateřské škole. 
Mikuláš v kin ě 
6. prosince navštívil děti Mikuláš v kin ě s nadílkou a s filmy pro děti. 
Mikulášská zábava 
6. prosince místní hasiči uspořádali v sokolovně tradiční Mikulášskou zábavu. Hrála hudba 
Hektor. 
Vánoční výstava 
16. prosince připravili žáci ZŠ prodejní Vánoční výstavu, na které nabízeli výrobky vlastní 
výroby s vánoční tématikou.. Výstavu oživili dvojím vstupem s Vánočním pásmem písní a 
koled. Dokonale se jim podařilo navodit vánoční atmosféru. 
Rybova půlnoční mše 
Na Štědrý den, 24. prosince o půlnoci, přednesl chrámový sbor  Českou mši vánoční Jana 
Jakuba Ryby. Se sborem ji dobře nacvičil ing. Jiří Hlaváček. 
Štěpánská taneční zábava 
26. prosince uspořádala TJ Sokol  Štěpánskou taneční zábavu. Hrála hudba  IMR WERE 
tanečníkům, kteří sál sokolovny zcela zaplnili. 
kino 
Závěrem kulturní kapitoly je třeba se zmínit o činnosti kina, jehož vedoucím je 2 roky Milan 
Chára. Provoz kina je pravidelný, hraje se během roku každou středu, výjimečně navíc pro 
děti. Někdy vedoucí Milan Chára zajistí nějaký „exkluzivní“ film mimo pravidelné promítání. 
Roční návštěvnost se pohybuje mezi 2 000 až 2 500 diváky. Cena vstupenky je 50,- až 65,- 
Kč, tedy podstatně nižší než v městských kinech. Vedoucímu kina se daří zajišťovat nové 
filmy , protože plánuje několik měsíců předem. Film bývá zapůjčován většinou pouze na 1 
den. Návštěvnost je vyšší v létě. Rekordu v návštěvnosti dosáhl v srpnu velkofilm Bathory, 
sešlo se 204 diváků. Průměrná návštěvnost je 50 diváků. Výtěžek ze vstupenek  na úhradu 
půjčovného stačí. Ostatní náklady hradí městys, který je zřizovatelem kina.V listopadu se 
z úsporných důvodů nehrálo. Sál kina je využíván také k jiným kulturním akcím – školní 
akademie (týdenní nácvik předem), divadelní hry, přednášky, koncerty, volby, aj. Milan 
Chára dělá svou práci s opravdovým zájmem, vyzývá občany k návštěvě filmových 
představení a připomíná nepopíratelné „kouzlo filmu“. Stará se o předběžné informování a 
následně ve Frymburských ozvěnách  hodnotí návštěvnost a působení filmů na diváky. Je 
dobré, že se pravidelné promítání i přes veškeré problémy udrželo. 
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Valná hromada 
Při valné hromadě Na Kovárně 28. prosince vedení sboru zhodnotilo činnost organizace za 
rok 2008. V současné době má sbor 75 členů, z toho 24 žen. Členský příspěvek výdělečně 
činných členů je 120 Kč a nevýdělečně činných 100 Kč. Proti loňskému roku došlo 
k navýšení v obou případech o 20 Kč. 
zásahy výjezdové jednotky 
V roce 2008 bylo výjezdové družstvo vyzváno   k  11 výjezdům. 
1. 3. 2008 - spadlé stromy v okolí Nového Hrádku po vichřici Emma  (6 členů) 
10. 4. 2008 – pátrání po zmizelé osobě (vzápětí se našla)  (7 členů) 
21. 4. 2008 – spadlý strom pod obcí Jestřebí  (8 členů) 
 7. 8. 2008 – požár lesa u Olešnice v O.h.  (8 členů) 
17. 8. 2008 – požár lesa u Nového Hrádku  (8 členů) 
15. 9. 2008 – požár rodinného domku v Ohnišově  (9 členů) 
 4. 10. 2008 –  požár skladu slámy v Mezilesí  (9 členů) 
 5. 10. 2008 – vzplanutí sazí v komíně místní sokolovny  (5 členů) 
 2. 11. 2008 – vzplanutí sazí v komíně rodinného domu v Novém Hrádku (11 členů) 
 27. 12. 2008 – požár rodinného domku  v Borové  (9 členů) 
Všech 19 členů výjezdového družstva prošlo nezbytnou zdravotní prohlídkou. 
cvičení a soutěže dospělých 
Každoročně jsou uživatelé požární techniky odborně proškoleni. Školení profesní způsobilosti 
řidičů pro řízení vozidla s majákem absolvovalo 5 řidičů (Bek J., Suchánek Vl., Štěpán R., 
Grim J. a Štěpán I.). Všichni aktivní členové prošli také dvakrát školením okrsku Mezilesí 
v požární zbrojnici na Jestřebí a velitelé a strojníci obnovili svou odbornost  ve Velkém 
Poříčí. 2 ženy  obhájily funkce rozhodčích pro hru PLAMEN a funkce vedoucích mládeže a 
samaritánů. 
14. června 2008 se konala okrsková soutěž  v Blažkově .Prováděl se útok podle pořadové 
přípravy. Aplikační cvičení se konalo 12. září  v Novém Hrádku. Nacvičovalo se provedení 
hasičského útoku podle cvičebního řádu, které je základem činnosti jednotky při výjezdech. 
10. října při aplikačním cvičení na Sendraži se nacvičovala dálková doprava vody.  
Družstva mužů i žen se zúčastnila všech 8 závodů  v požárním sportu, náchodské 
Promátorligy . Jeden z nich se uskutečnil 6. září na cvičišti místního požárního sboru pod 
názvem O pohár starosty městyse (4. ročník). Za 30 stupňového vedra soutěžilo 12 družstev 
mužů a 8 družstev žen. Muži  z Nového Hrádku obsadili 1. místo. Celkově v Primátor lize 
obsadilo jedno družstvo žen 2. místo a druhé družstvo žen, nazvané NOVA, 3. místo z 15 
zúčastněných. Muži VIP obsadili 12. místo a mladší muži 2. místo z celkových 20 družstev. 
cvičení a soutěže mládeže 
Do soutěží mládeže bylo zapojeno 19 dětí. 19. ledna se konal trojboj (značky, uzle, 
spojování půlspojek) v Broumově, 5. dubna Rožnovský pohár (branný závod), 12. dubna 
Běloveský pohár CTIF (požární útok a štafeta), 19. dubna  Šonovský pohár ZPV, 4. května 
závod v Nízké Srbské (požární útok, štafeta dvojic a štafeta 4krát 60 m), 17. května 
Bohdašínský pohár (technické discipliny), 20. září úspěšná obhajoba putovního poháru 
v Jaroměři, 4. října Hronovský pohár (10 disciplin), 18. října závod ZPV v Mezilesí. 



Při dětském dnu pořádaném místní ZŠ v červnu se uskutečnil branný závod a děti si na hřišti 
zkoušely rozkulovat a motat hadice. V prosinci si užily tradiční Mikulášskou nadílku. 
Výhodou pro zimní výcvik dětí opět byla možnost využití školní tělocvičny. 
cvičiště – požární zbrojnice – technika 
Členové sboru pečlivě udržovali a zvelebovali vše, co bylo vybudováno a pořízeno. Podařilo 
se za 3000,- Kč získat stavební buňku, která dobře posloužila při soutěži O pohár starosty 
městyse. Do budoucna hasiči k provozování svých aktivit opustí prostory Písníku a vše 
přesunou na požární cvičiště. Průběžně se prováděla údržba techniky. Z rozpočtu se nakoupilo 
jen to nejnutnější a nezbytné - 2 krát náhradní zdroj do vysílačky, pohonné hmoty, pracovní 
stejnokroj, světla na přilbu s držákem. Veškerá snaha je zaměřena na zakoupení nové 
cisterny pro požární sbor. Z místních prostředků je přichystáno 100 000,- Kč a stále probíhá 
vybírání příspěvků od občanů městyse (zatím je vybráno 45 950,-Kč). 
spolupráce s veřejností 
Úřad městyse Nový Hrádek vycházel potřebám sboru maximálně vstříc, v současnosti 
zejména při projektu na získání nové cisterny. Sbor na oplátku prováděl dozor při všech 
pořádaných akcích,  organizoval sběr a svoz železného šrotu (8. dubna), spolupracoval se 
školami. Pro veřejnost zajišťoval opékání selete o pouti (28. a 29. června). Hasiči také 
blahopřáli s kytičkou členům – jubilantům a členkám k Svátku matek. O své činnosti vedli 
kroniku a internetové stránky. 
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stav členstva 
K 31. prosinci byl celkový počet členů TJ Sokol stejný jako v předešlém roce  281 celkem, 
174 dospělých a 107 dorostu a dětí. Aktivních členů, kteří využívají prostory sokolovny, je asi 
polovina. 
Valná hromada 
Valná hromada konaná 2. března 2009 v základní škole, opět zhodnotila činnost jednoty 
v uplynulém roce a celkovou situaci v činnosti oddílů  a také situaci ekonomickou. Starosta 
ing. Jeroným Holý připomenul, že se jednota snaží udržet sokolovnu a její zařízení 
v provozuschopném stavu pro sportovní i kulturní život městyse. Díky dotaci městyse Nový 
Hrádek ve výši  113 tisíc korun provedla firma Herman nejnutnější opravy střechy. Náklady 
byly 70 tisíc korun a za zbytek bylo nezbytné koupit nové lano na lyžařský vlek.  Po požáru  
komínového vývodu z bytu správce sokolovny byl vývod zazděn a byt se v současnosti vytápí 
elektřinou. Za správce sokolovny byl přijat Jakub Souček, kterému byl také předán 
k používání služební byt. Převzal část povinností po svém předchůdci Janu Raulovi, ne však 
v plné šíři. Problémem je vytápění budovy. 

Hlavní akce uspořádané TJ během roku byly: sokolský ples(5.1.), dětský karneval 
(24.2.), zimní přejezd Orlických hor na běžkách (23.2.), pochod Hrádouská vařečka (17.5), 
sokolský slet pod Ještědem (22.6.), výlet do Krkonoš (30.8.), župní přebor v přespolním běhu 
(27.9.), posvícenská (4.10.) a štěpánská zábava (26.12.).   

V rámci jednoty  vyvíjejí činnost oddíly lyžování (Jeroným Holý st.), volejbalu 
(Jeroným Holý ml.), florbal u (Vlast. Krejčí a Tomáš Ježek), fotbalu (Radomír Lanta), 
aerobiku (Markéta Vaňková), všeobecné tělovýchovy Lidmila Martinková) a posilovny 
Bohouš Petr). 



Firma Jaroslav Vondřejc, projektové ateliéry, precizně vypracovala projekt na 
kompletní rekonstrukci sokolovny.  Investice do rekonstrukce je pro všeobecně velkou 
náročnost rozdělena na několik částí a realizace je rozložena do delšího časového období.  
První etapa  -  realizace  v r. 2009 – rekonstrukce WC a únikového východu v zadním 
traktu budovy,  kde bude čistička  odpadních vod. 
Druhá etapa  -  předpokl. realizace  v r. 2009 – zateplení, výměna oken a dveří, 
vybudování nového topení na bázi tepelného čerpadla. 
V dalších etapách to bude oprava hlavního schodiště a okolí včetně bezbariérového 
přístupu, přebudování prostor kolem jeviště a rekonstrukce bytu správce sokolovny.Termín 
realizace zatím určen není. 
Projekt byl sestaven tak, aby rozpočet nepřesáhl 15 milionů Kč. K 31. 10. 2008 byla podána 
žádost o dotaci ve výši  3 miliony korun  na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
Tato dotace by měla pokrýt celé náklady na první etapu. Zastupitelstvo městyse přislíbilo 
spoluúčast částkou 200 tisíc korun. Zda byla žádost úspěšná se dozvíme během roku. 
Poslankyni Mgr. Zdeňce Horníkové, někdejší učitelce místní ZŠ, se podařilo zajistit 3 
miliony korun  z prostředků Poslanecké sněmovny ČR. Na oficiální potvrzení se čeká. 
Vybudování ekologického vytápění a zateplení budovy se předpokládá pokrýt z 80 % 
z dotace z Ministerstva životního prostředí – zhruba 6 – 8 mil. Kč. Žádost se podá 
v červnu. Její zpracování provede specializovaná firma. Spoluúčast asi 20 % se pokryje 
z prostředků  Poslanecké sněmovny. 
 
zpráva náčelnice – Lidmila Martinková 
Náčelnice vyhodnotila činnost zvanou všestrannost, vedoucí oddílů zase činnost svých 
oddílů. Pod vedením  Veroniky Bohadlové  a Marcely Volfové se každý čtvrtek scházelo až 
16 párů rodičů a dětí. Lidmila Martinková seznamovala skupinu děvčat od 1. do 6. ročníku 
v sokolovně s cvičením na nářadí, míčovými i jinými hrami  a se základy atletiky. 14 malých 
chlapců hrálo v úterý s Pavlem Rufferem fotbal. Nejsilněji navštěvované, v počtu asi 23, bylo 
cvičení žen zaměřené na posilování  a hodiny aerobiku  s cvičitelkou Markétou Vaňkovou. 
Rekreační volejbal pro ženy a muže vedl Miloš Langr, Věrnou gardu MUDr. Jaroslava 
Pružinová, zdravotní tělocvik ve školní cvičebně Lidmila Martinková., společenský tanec 
trénovala v sokolovně s mládeží Markéta Řeháková, posilovnu měl na starosti Bohumír Petr. 
Všichni cvičitelé jsou zodpovědní, hodiny vedou pravidelně, začínají včas. Při zaměstnanosti 
všech je to velmi náročná, ale nanejvýš prospěšná činnost. 
Na oslavu 90. výročí založení republiky uspořádala v Liberci Župa Ještědská slet. Sletu pod 
Ještědem se zúčastnili Chlapáci  (Pavel Bohadlo, Zdeněk Martinek, ing. Jiří Hlaváček, ing. 
Antonín Mach, ing. Pavel Sobotka a Miloš Vondřejc). 
Oddíl všestrannosti kromě pravidelných cvičení organizuje Přechod Orlických hor na běžkách 
(51 účastníků ve 14 autech), Hrádouskou vařečku (676 účastníků), výlet do Krkonoš (43 
účastníků), pomáhá při organizaci zábav, na jaře a na podzim zve na pomoc při úklidu u 
sokolovny i uvnitř budovy. 
Náčelnice poděkovala všem cvičitelům, trenérům, cvičencům a jinak aktivním členům za 
jejich záslužnou práci. 
Členské příspěvky se v roce 2009 navýší u dětí a důchodců o 20,- Kč a u dospělých o 50,- 
Kč. 
 
lyžařský oddíl – Jeroným Holý 
Po dvou špatných sezónách, kdy nebyl sníh, ubylo v oddíle dětí. Pro porovnání : sezóna 
2005/2006 – 28 dětí,  2006/2007  - 36 dětí,  2007/2008 – 27 dětí  a  2008/2009 – 18 včetně 
dvou dorostenců. V roce 2006 měl oddíl 5 aktivních trenérů a v současné době má jen 2 . 



Vypomáhají 2 členové bez kvalifikace s nejmenšími a jeden  70- letý. V registraci pro rok 
2009 vykázali 36 členů oddílu (v roce 2007 bylo 60 členů). 
Sezónu oddíl zahájil tradičně soustředěním v Peci pod Sněžkou -  14 cvičenců, 4 trenéři  a  
kuchař. Z ústředí obdrželi grant ve výši  6 760,- Kč na částečné pokrytí nákladů. Z důvodu 
nedostatku financí přestali obsazovat svazové závody.Členství ve Svazu lyžařů udržují 
jen pro trenéry a předsedu oddílu. Zúčastňovali se pouze přeborů Obce sokolské  a závodů 
Orlického poháru. Cena Frymburku se opět nedala pořádat pro nedostatek sněhu. Podařilo 
se uspořádat župní přebor, který se jel ve starých dřevěných tyčích. V přípravném období se 
zúčastňovali hlavně závodů v atletice pořádané župou a Vesnickou tělovýchovou  
prostřednictvím ČSTV Náchod.  
V současné sezóně 2008/2009 jezdili převážně volné jízdy. V tyčích to šlo až poslední týden 
v únoru. Vloni a předloni museli za sněhem dojíždět na náklady cvičenců. Citelně chybí 
umělé zasněžování na Panské stráni. 
Provoz vleku byl problematický, prodělečný. Letos se lyžovalo 2 víkendy v lednu (vydřená 
stráň, málo lidí) a dále od 13. února. V jednom únorovém týdnu se podařilo zajistit povinný 
výcvik žáků místní ZŠ. Dva týdny v lednu dojížděli žáci do Olešnice v Orl.h., kde mají 
zasněžování.  K 1.3. 2009 byla tržba 74 000,- Kč. Režie se každoročně pohybuje, i když se 
nejezdí, kolem 27 000,- Kč + spotřeba elektřina a nafty ( letos asi 16 000 +  5 000,-Kč). 
V režii není započítána výměna lan, kterou hradil městys v hodnotě 43 000,- Kč. Veškerá 
práce kolem vleku se prováděla zdarma, přesto byl jeho provoz ztrátový. Pozoroval se značný 
úbytek lyžující veřejnosti, hlavně Hrádováků, v místním areálu. Jezdili převážně do Olešnice, 
která umělé zasněžování má.Na veřejné schůzi Zastupitelstva městyse 26.února 2009 byla 
zahájena diskuse o možnostech zasněžování Panské stráně. Provoz vleku byl dosud 
zajišťován členy Lyžařského oddílu a dobrovolníků (převážně sokolů) bezplatně. 
 
Přejezd Orlických hor na běžkách 
12. ročníku lyžařského přejezdu 23. února 2008 se zúčastnilo celkem 51 lidí ve 14 autech. 
Auta se sjela na parkovišti u Benziny v Dobrušce. Řidiči si vyměnili auta a po nezbytném 
fotografování jedna parta odjela na Šerlich a druhá na Haničku u Rokytnice v Orl.h. Parta 
lyžařů z Nového Hrádku jela ze Šerlichu na Haničku po upravených stopách celkem 22 km. 
Asi v polovině cesty se potkali s protijedoucími, řidiči si vyměnili klí če od aut a domů se 
potom každý vrátil již svým autem. Po ranní sněhové přeháňce bylo počasí téměř ideální 
s dobrou viditelností. Byl vidět i vysílač na Pradědu 
 
Hrádouská vařečka 
XXVI. ro čník  pochodu se konal  17. května 2008.  676 účastníků  přišlo ze 76 různých míst. 
Největší počet byl místních  150 (60 dětí), pro které je především pochod organizovaný. 
Tradičně na druhém místě byl počet pochodujících z Nového Města n. Met., tentokrát 109, 
z Dobrušky  75 a z  Náchoda  61. Zahraniční účastník přišel 1 z Německa. Nejstarším 
účastníkem byla  MUDr. Jaroslava Pružinová. Rodinných kolektivů bylo 44, velkou vařečku 
si odnesly 3 skupiny :  SKI - Skršice,  Loupežníci – Nové Město nad Met. a  TJ  Sokol – 
Skršice. Kontrola s tradičním občerstvením byla u bývalé školy na Dlouhém. Počasí bylo 
překrásné, příroda kouzelná a pochodující nadšení. Psali : „Jsem tu podruhé a moc se mi to 
líbilo, byť chodím delší trasy. Skládám hold především těm, kteří vymýšlejí trasy, protože 
evidentně znají ve svém okolí každou stezku a každé stavení. Díky.“- Luděk, Trutnov. Nebo : 
„Bylo to krásný, dědečku. Díky.“ – Verča + Petr + Ondra + Vojtik. „Dědo, jseš sekáč! 
Takovou dálnici v kopřivách by nevysekl ani JOHNDERE.“ – Jiřina, Jirka, Vítek, Vašík. Ten 
děda je hlavní organizátor Pavel Bohadlo 
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reforma veřejných financí  
1. ledna 2008 začala platit reforma veřejných financí.  Dopad měla naprosto na všechny 
občany kteréhokoliv věku a profese v sociální oblasti, správní agendě, cestování, 
poštovném, televizním poplatku, a především ve zdravotnictví. Např. známka na dopis 
stojí 10,- Kč, televize ročně 135,-Kč, návštěva lékaře 30,- Kč, lékařská pohotovost 90,- Kč, 
jeden den v nemocnici 60,- Kč , první 3 dny nemoci pro pojištěnce jsou zdarma, aj. Souhrnný 
roční limit  poplatků pro 1 osobu je 5000,- Kč. 
Tříkrálová sbírka 2008 
5. ledna chodilo 8 skupinek  „tři králů“ v Novém Hrádku a okolí při Tříkrálové sbírce od 
domu k domu s koledou a pokladničkami a vybíralo finanční příspěvky pro Charitu České 
republiky (35% z příspěvku) a Farní charitu Náchod (65%). U nás se vybralo 26 512,-Kč, 
v oblasti celé náchodské charity to bylo více než půl milionu korun. Peníze se použijí na 
podporu Domu na půli cesty v Náchodě, projektu Domova sv Anny pro matky s dětmi, dále 
na pomoc rodinám v nouzi, aktivity pro starší a nemocné, ošetřovatelskou a pečovatelskou 
službu, aj. 
úmrtí režiséra Jiřího Sequense 
21. ledna zemřel ve věku 85 let filmový a televizní režisér Jiří Sequens. Natočil film Atentát, 
Hříšné lidi města pražského, Třicet případů majora Zemana, aj. 
zlatá medaile v krasobruslení 
24. ledna se stal Tomáš Verner v Zábřehu mistrem Evropy v krasobruslení. 
televizní debata prezidentských kandidátů 
29. ledna vysílala ČT 1 ze senátorského klubu ČSSD debatu kandidátů na prezidenta 
republiky ČR   Václava Klause a  Jana Švejnara. Oba se představili jako důstojní a 
rovnocenní soupeři. 
volba prezidenta  ČR 
8. února na společné schůzi sněmovny a senátu ve Španělském sále stáli proti sobě v 1. kole 
první volby  2 kandidáti na prezidenta Václav Klaus a ekonom Čechoameričan Jan Švejnar. 
Volba se nedůstojně protahovala, poslanci se nemohli dohodnout na formě hlasování. Až v 8 
hodin večer schválili veřejnou volbu (zvednutím ruky). V 1. ani v 2. kole nebyl zvolen nikdo 
a ve 3. kole první prezidentské volby 9. února Klausovi ke zvolení chyběl jediný hlas.  
15. února se konala druhá volba prezidenta, ve které byli 3 kandidáti :Václav Klaus, Jan 
Švejnar a Jana Bobošíková, kterou navrhli komunisté. Volbu opět provázelo nechutné 
dohadování, mlžení, zastrašování, anonymní vyhrožování a obviňování z korupce. Jana 
Bobošíková ještě před zahájením volby odstoupila. Nedůstojné chování volitelů mohli občané 
sledovat v přímém televizním přenosu. Ve 3. kole druhé volby byl v 17.45 hod. prezidentem 
republiky na další funkční období zvolen Václav Klaus. Získal potřebných 141 hlasů a Jana 
Švejnara porazil o 30 hlasů. Poslankyně Mgr. Zdeňka Horníková z Náchoda podala nově 
zvolenému prezidentovi velkou kytici . 7. března složil Václav Klaus ve Vladislavském sále 
prezidentský slib na pětileté funkční období. Podepsal se perem od firmy Koh-i-nor se 
zlatým hrotem potaženým platinou. Cena pera je 1 milion korun. 
vyhlášení nezávislosti Kosova 
17. února srbská provincie  Kosovo jednostranně vyhlásila svou nezávislost. Srbská menšina 
se proti osamostatnění Kosova bouřila, nepokoje byly i v Bělehradu. Náš ministr zahraničí 
Karel Schwarzenberg v televizi nejprve řekl, že s uznáním nového státu počká. USA 
nezávislost  podporovaly ,  již 18. února nový stát uznaly. Rusko a Čína byly proti. Existenci 
státu uznala i Francie a Velká Británie. 22. února stanul v čele protestů v Bělehradě i srbský 



premiér V. Koštunica. Slíbili žalobu u soudu v Haagu. Řádění bylo děsivé – podpálená 
americká ambasáda, ničení Mc Donalds, byl i 1 mrtvý. Policie zasáhla slzným plynem. 
odstoupení Fidela Castra 
19. února se nemocný kubánský prezident Fidel Castro (81 r.) vzdal své funkce ve 
prospěch svého bratra Raula. V čele Kuby stál od roku 1959, téměř 50 let. 
vichřice EMMA 
1. března se krátce a prudce přehnala republikou i Evropou vichřice EMMA  Způsobila 
kalamitu podobnou té po orkánu Kyrill.  Dosahovala rychlosti 100-120 km/hod. 
V Krkonoších byl zákaz vycházení, ČEZ vyhlásil stav nouze, protože pro polámané stožáry 
vysokého napětí bylo 920 tisíc lidí bez proudu, vlaky nejezdily, dokonce zahynuli 2 lidé. 
Nový Hrádek přišel o vzrostlý smrk na náměstí, větrná smršť ho vyvrátila i s kořeny. 
nový prezident Ruska 
2. března nahradil Vladimíra Putina ve funkci prezidenta Ruska jeho příznivec Dmitrij 
Medvěděv. Volba měla k demokracii daleko, Putin byl vzápětí novým prezidentem jmenován 
do funkce premiéra. 
úmrtí herce Radovana Lukavského 
10. března zemřel ve věku 88 let noblesní herec a vynikající divadelní pedagog Radovan 
Lukavský. Byla to legenda, v Národním divadle působil 50 let. 
krádež kabelů z větrné farmy na Šibeníku 
10. března se zloději vloupali do větrných elektráren a odcizili z nich asi 300 kg elektrických 
kabelů. Riskovali i svůj život, protože byl objekt pod proudem. O krádeži informovala 
televize Nova. 
hromadná havárie na D1 
20. března náhlá sněhová vánice způsobila kolaps na silnicích. Na dálnici D1 havarovalo 
najednou 116 aut, 30 osob bylo zraněno, z toho 10 cizinců. Podobná hromadná nehoda nemá 
pamětníka, zablokovala na dálnici 26 tisíc lidí na několik hodin. 
660. výročí založení Karlovy univerzity 
7. duben byl při vzpomínce 660. výročí založení Karlovy univerzity nazván Den vzdělanosti. 
Miluše Netolická na severním pólu 
9. dubna v 19.40 stanula s 2 kolegy na severním pólu první Češka,  Miluše Netolická. Velice 
unaveni bivakovali při –40 stupních a přivodili si drobné omrzliny, místy se propadal i led. 
Helikoptéra přiletěla až 10.dubna odpoledne. K severnímu pólu směřovaly téměř ve stejné 
době 3 výpravy. Pól obletělo i letadlo  L 200 Morava. 
orkán v Barmě 
3. května zahubil cyklon Nargis v Barmě asi 100 tisíc lidí a celkově postihl více než milion 
lidí. Zpočátku Barma humanitární pomoc odmítala. 
zemětřesení v Číně 
V polovině května postihlo Čínu zemětřesení. Přestože probíhaly záchranné práce 
koordinovaně, informovanost byla dobrá a mezinárodní pomoc Čína uvítala, zahynulo asi 33 
tisíc lidí. Po záchranném zásahu Čína řekla – „odejděte“. 
úmrtí zpěváka Karla Hály 
6. července ve věku 74 let zemřel na následky úrazu zpěvák Karel Hála. Jeho krásný hlas 
měla v oblibě zejména starší generace. 
podepsání smlouvy o radaru v Brdech 
8. července podepsal v Praze ministr zahrani čí ČR Karel Schwarzenberg a ministryn ě 
zahraničí USA Gondolisa Riceová  Smlouvu o umístění radaru v Brdech. 
dopadení Radovana Karadžiče 
21. července byl po 13 letech skrývání v Bělehradě zatčen někdejší bosenskosrbský vůdce 
Radovan Karadžič. Tento „řezník z Bosny“ byl za válečné zločiny, zejména za masakr 



v Srebrenici, 30. července vydán Mezinárodnímu soudu v Haagu. Před zatčením žil pod 
změněnou  identitou – vydával se za alternativního lékaře Dragana Dabiče. 
povodeň na Slovensku 
23. a 24. července postihla Slovensko povodeń. Při „tisícileté vodě“ bylo zatopeno 40 obcí a 
zahynuly při ní 2 osoby, bratr a sestra. 
úmrtí Alexandra Solženicyna 
6. srpna byl v Moskvě pohřben legendární spisovatel  Alexandr Solženicyn. Přes represe za 
psaní pravdy o komunistických lágrech se dožil 89 let. Napsal např. Soustroví Gulag, Jeden 
den Ivana Denisoviče, aj.Zachytil „proměny lidské duše v bouřlivém věku bez Boha“. 
XXIX. olympiáda v Pekingu 
8. srpna 2008 ve 14.00 našeho času na úvod slavnostního zahájení do olympijského areálu v 
Pekingu nazvaného Ptačí hnízdo napochodovalo 2 800 bubeníků. Pompézní a precizní až 
strojově byla všechna vystoupení. Účinkovalo celkem 14 tisíc umělců, přihlíželo 91 tisíc 
diváků včetně 80 hlav států. Nechyběl ani velkolepý ohňostroj. Olympiády se zúčastnilo 11 
tisíc sportovců z 205 států. Čeští sportovci byli úspěšní, získali 3 zlaté a 3 stříbrné medaile. 
Kateřina Emmons Kůrková  - střelba ze vzduchové pušky  -  zlatá   (8.8. 2008, první den) 
David Kostelecký  -  střelba na letící terč  -  zlatá   (10. 8. , trefil vše) 
Kateřina Emmons Kůrková  - střelba z malorážky  -  stříbrná  (14.8. ) 
Jaroslav Volf a Ondřej Štěpánek  - dublkanoisté  -  2 stříbrné  (15.8.) 
Ondřej Synek  -  skif  - stříbrná – (16.8.) 
Barbora Špotáková  -  hod oštěpem  - zlatá  (21. 8. , posledním pokusem překonala ruskou 
soupeřku Marii Atakumovovou o 64 cm, hodila 71,42 m v den  40. výročí invaze sovětských 
vojsk, trenér Jan Železný slzel)  
Pro ČR byla účast na pekingské olympiádě velkým úspěchem. 
24. srpna 2008 byla fantasticky zorganizovaná  XXIX. olympiáda v Pekingu zakončena 
velkolepým způsobem, stejným, jakým byla zahájena. Olympijská štafeta byla předána 
Londýnu.  
 železniční neštěstí ve Studénce 
8. srpna v 11 hodin ve Studénce na Novojičínsku vykolejil vlak, když  300 m před jeho 
lokomotivu spadla na koleje část opravovaného mostu. Vlak jel z Krakova do Prahy. 
Zahynulo 7 cestujících a 170 jich bylo zraněno. Byla to největší nehoda vlaku v novodobých 
dějinách. 
válečný konflikt v Gruzii 
9. srpna bez ohledu na probíhající OH  vypukl v Gruzii po napadení Ruskem otevřený 
válečný konflikt . Důvodem byl spor o Jižní Osetii a  Abcházii. Rusové tyto oblasti obsadili. 
havárie letadla v Madridu 
20. srpna havarovalo a vzápětí se vzňalo letadlo přímo na letišti v Madridu . Neštěstí si 
vyžádalo 153 obětí. 
konec „50 haléřových mincí“ 
31. srpna odzvonilo padesátníkům . Z našich peněženek po 116 letech zmizely poslední 
haléřové mince. Od   1. 9. 2008  se v ČR začalo zaokrouhlovat na koruny . 
úmrtí Tomáše Bati 
1. září zemřel náhle v Torontu ve věku  93 let  významný světový podnikatel českého původu 
Tomáš Baťa. Jeho obuvnické firmy se nacházejí v 50 zemích světa. 
hurikán Gustav v USA 
1. září dorazil k břehům USA v oblasti New Orleans, již jednou postižené hurikánem Katrina, 
hurikán Gustav. Utekly před ním 2 miliony lidí. Před dosažením pevniny způsobil mnoho 
škod především na Kubě. 
 
 



60 let od úmrtí Edvarda Beneše 
3. září  1948 zemřel  náš druhý prezident  Dr. Edvard Beneš. Vzpomínky na něj byly spíše 
sporadické. 
úmrtí  velvyslance Ivana Žďárka  v Pákistánu 
20. září zahynul v Islamabádu  v Pákistánu  při sebevražedném atentátu v luxusním hotelu 
nově ustavený mladý velvyslanec  České republiky Ivan Žďárek. Spolu s ním zahynulo 53 
lidí. 
čínský kosmonaut 
27. září vystoupil na 13 minut do vesmíru první čínský kosmonaut. Po Rusku a USA je Čína 
3. světovou velmocí, která se snaží o dobývání vesmíru. 
úmrtí herce Paula Newmana 
27. září zemřel ve věku 83 let vynikající americký herec slovenského původu Paul Newman. 
Prohrál boj s rakovinou. Jeho otcem byl německý Žid a matka byla Slovenka. Měl nápadně 
krásné modré oči. Na svém náhrobku si přál nápis : Tady leží Paul Newman, který zemřel jako 
chudák, protože mu zhnědly oči. Byl velmi slavným hercem,  získal 10 nominací na Oskara. 
Byl však i vynikající byznysmen – král hořčice a dresinků. Podnikání mu vynášelo víc než 
herectví. Vedl spořádaný rodinný život, 50 let byl ženatý. 
krach amerických bank 
Na přelomu měsíců září – říjen 2008 došlo ke krachu bank v USA. Došlo k nečekanému 
obrovskému finančnímu propadu, který postupně zasáhl celý svět včetně Tokia i Prahy. 
Nastoupila celosvětová hospodářská recese se všemi průvodními jevy – krachy podniků, 
firem, nezaměstnanost, aj. Začala se zkracovat pracovní doba a propouštěli se dělníci 
v automobilkách i v družstevních podnicích včetně např . i ve Velosu v Novém Hrádku. 
požár Průmyslového paláce v Praze 
16. října vznikl rozsáhlý požár v Průmyslovém paláci v pražských Holešovicích a zcela 
zničil jeho levé křídlo. Palác byl postaven ke konci 19. století na 1. průmyslovou výstavu. 
humanitární sbírka 
24. a 25 října se konala humanitární sbírka  pro Diakonii v Broumově. Potřebné je 
především letní a zimní oblečení, lůžkoviny, ručníky, utěrky.záclony, látky , péřové deky. Nic 
nesmí být roztrhané, špinavé, mokré nebo zatuchlé. Nevhodné věci organizátory zatěžují. 
prezidentem USA  Barack Hussein Obama 
5. listopadu byl po rozsáhlé volební kampani  drtivou  většinou   voličů   zvolen v pořadí       
44. americkým prezidentem mladý demokrat  Barack Obama (47 let). Porazil Hillary 
Clintonovou, kterou po svém uvedení do funkce jmenoval ministryní zahraničí. Amerika se 
poprvé v historii rozhodla pro prezidenta s tmavou pletí. Chtěla udělat tlustou čáru za 
vládou G. Bushe, který skončil jako nejméně oblíbený prezident v historii USA. Matka 
Obamy je běloška, otec černoch z Keni. Po volbě celá Keňa tancovala. Jde o změnu pro celou 
generaci. Obama si získal voliče svou pokorou, vstřícností k oponentům, má velké charisma. 
Amerika mu uvěřila, že provede změny, i když to bude mít velmi těžké v současném 
postavení USA ve světě kvůli válkám i díky nastupující hospodářské recesi. 
teror v indické Bombaji 
28. listopadu v luxusních hotelích Tádž Mahal a Oberoi v Bombaji a na dalších 8 místech 
v centru města (restaurace, nádraží, nemocnice) současně zaútočili teroristé  proti civilistům, 
cizincům. Zahynulo 174 převážně Britů a Američanů a raněných bylo několik  set lidí. Podle 
plánů mělo během „indického 11. září“ zahynout až  5000 lidí. Policie byla dlouho bezmocná. 
Teroristé odolávali  60 hodin a zadržovali rukojmí. Útočníků bylo 20 – 22 , přijeli z Karáči, 
byli to Pákistánci.  Teror dlouho plánovali. Jednoho útočníka se policii podařilo zatknout, 
ostatní byli zabiti. 
 
 



konec koruny na Slovensku 
K 31. 12 2008 skončila platnost slovenské koruny. Od 1. ledna 2009 přešli Slováci na 
euro. 

 
 
 
 

S p  o  l  e  č  e  n  s k á     k r  o  n  i  k a   
 
 

Rodičům se narodili       (11) 
 
Tomáš a Lucia  Hrn čířovi  Nový Hrádek   64   4. 2. 2008      Náchod 
     dcera    E  v a 
 
Renata   Sabatová              Nový Hrádek  66   22. 2. 2008      Rychnov n. Kn.   
     dcera   K a r o l í n a   R e n a t a 
 
Dalibor a Hana    M o ž n ý c h Nový Hrádek  355     6. 3. 2008      Náchod 
     dcera   Š á r k a 
 
Roman a Klára   K o ř a n o v i Nový Hrádek  266   26. 3. 2008       Brno 
     dcera   K a t e ř i n a        (odhlášeni) 
 
Josef a Věra   K o m ů r k o v i Nový Hrádek   307         5. 4. 2008      Náchod 
     dcera   L a u r a 
 
Tomáš a Daniela   R a d o ň o v i      N. Hrádek – Rzy  13    15. 4. 2008        Praha  
     dcera   E m m a 
 
Martin a Radka   S t ř í b r n ý c h  Nový Hrádek  93   13. 5. 2008    Náchod 
      syn    P r o k o p 
 
Lukasz T. Sierka a Ivana S a b a t o v á   Nový Hrádek  66    19. 8. 2008     Náchod 
       dcera   A n n a   I v a n a 
 
Michal a Lenka  R u n š t u k o v i     Nový Hrádek   307       20. 8. 2008     Náchod 
       dcera   N a t á l  i  e 
 
Marian a Zdenka  J i r o u n k o v i    Nový Hrádek  59     27. 8. 2008     Rychnov n. Kn. 
       dcera   L a d a 
 
Bohuslav a Šárka  M a i s n e r o v i   Nový Hrádek  53      9. 9. 2008    Náchod 
       syn  J a k u b 
 
 
Přivítáni do života byli 22. 11. 2008 i další 2 děti: 
 
Natálie  Ševčíková (Siegelová)    nar.   30. 3. 2008    v   Chrudimi 
 



Tomáš  R ů ž i č k a   t.č. bytem Náchodská  320,  nar.  10. 7. 2008  v Hradci Králové 
 
 
          
 
Sňatek   uzavřeli 
 
Lukáš  Martínek a  Kristýna Ciráková           Sněžné        12. dubna  2008 
         v kostele sv. Petra a Pavla 
 
Zdeněk Bednář  a Vlasta  Bednářová  Nové Město n.Met.        19. července 2008 
                 na Úřadu městyse 
 
Antonín Vlček  a  Hana Harcová  Praha         19. července 
         v Pensionu Hrádek Dlouhé 
 
Vlastimil Hrubý a  Vlasta  Suchánková         Nový Hrádek         9. srpna 2008 
               na Úřadu městyse 
 
Bohumil Martinec a Mária Jirásková    Horní Radechová-Hronov       19. září 2008 
               na Úřadu městyse 
 
Zdeněk Skřepský a  Lucie Jánošová  Česká  Skalice         4. října 2008 
              na Úřadu městyse 
 
 
 
Z n  a  š  i  c  h    ř  a   d     o  d  e  š  l  i  (5 občanů) 
 
 
Rudolf   N ě m e c     z  Nového Hrádku čp. 244  zemřel ve věku  72 let  22. ledna 2008  
v Náchodě. 
 
Jaroslav  Effenberk   z Nového  Hrádku  čp. 319  zemřel ve věku  67 let  7. května  2008  
v Náchodě. Pohřben byl 14. května na místním hřbitově. Zesnulý pracoval většinu svého 
aktivního života s koňmi při stahování dřeva v lese. S manželkou Marií se původně 
přestěhovali do hájenky u Frymburku. Vychovali syny Jaroslava, Jana a dceru Renatu. Bytový 
problém vyřešili stavbou rodinného domku v ulici Pod Šibeníkem. Před 13 lety zesnulý 
ovdověl a v domě zůstal sám s nejstarším synem. 
 
Antonín Ruml  z Nového Hrádku  čp. 364  zemřel ve  věku  50 let  14. června 2008 
v Novém Hrádku. Pohřeb měl 20. června z kostela v Jičíně,  odkud byl převezen do Semil ke 
zpopelnění. Byl vyučený kuchařem. Z rodné Libáně přišel pracovat nejprve do Olešnice 
v Orl. h. Později se stal vedoucím rekreačního zařízení ČSOB  v Dlouhém  13. Když banka 
v roce 2001 rekreační zařízení prodala, odešel do družstva  Velos. Z manželství, které 
skončilo, měl 2 syny. 15 let žil s přítelkyní Marcelou Kozlovou a spolu společně vybudovali 
chaloupku za sokolovnou. Byl společenský, rád  rybařil a houbařil. 
 
 Ferdinand  Hlaváček  z Nového Hrádku  čp. 7  zemřel ve věku  84 let  24. září  2008 
v Náchodě. Pohřben byl  30. září na místním hřbitově. Byl vyučený pekařem a v rodinné 
tradici pokračoval celý život. Nejdříve pracoval u otce, později vedl pekařskou firmu sám se 



svou manželkou a pekařské umění dovedli k dokonalosti. Vstávali každý den v půl třetí 
v noci, aby bylo ranní pečivo na pultě včas. Jejich rohlíky byly pro svou kvalitu vyhlášené 
v celém kraji. Pro zájemce dokázali v peci před Vánocemi  upéci krásné velké vánočky nebo 
si u nich před svatbou maminky nevěst pekly koláče. Při těžké pekařské práci ještě 
hospodařili. Od r. 1950 pekli pro družstvo Jednota. Jednota později malé provozovny zrušila a 
manželé byli nuceni až do odchodu do důchodu jezdit pracovat do pekárny v Náchodě na 
Plhově. S manželkou vychovali dceru Alenu a syna Lubora. Přestavěli dům s pekárnou na 
náměstí a bylo jim dopřáno dožít se společně zlaté svatby. Asi před dvěma roky manželka 
zesnulého těžce onemocněla a vyžadovala neustálou péči a dohled. Zesnulý manželce bez 
ohledu na vlastní zdraví věrně doma sloužil. 
 
 
Josef  Červinka  z  Nového  Hrádku  čp. 218  zemřel ve věku  87 let  15. prosince 2008  
v Domově důchodců v Náchodě. Pohřben byl   22. prosince na místním hřbitově. Na Nový 
Hrádek přišel z České Skalice. Byl vyučený pekařem. Po většinu svého aktivního pracovního 
života byl zaměstnaný jako skladník ve Velodružstvu. Práci měl rád a vykonával ji svědomitě 
ve všední den a i v neděli zašel do továrny, aby se přesvědčil, zda-li „nepřišel vagon“. 
S manželkou vychovali 2 syny, Jiřího a Josefa a dceru Naďu. Přestavěli dům na Šibeníku, ve 
kterém   zesnulý po smrti manželky žil dlouho sám. 
 
 
 
                                                             Zapsala           Anna Marková, kronikářka 


