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P   o   č   a   s    í 

 

Leden 

První dny nového roku byly mrazivé a mlhavé s ranními teplotami až -6 stupňů. Stromy 

zdobilo krásné jíní. Sněhu bylo asi 50 cm. Po 7. lednu se oteplilo až na +5 stupňů ráno, sněhu 

hodně ubylo a kvůli ledovce bylo hodně úrazů. Měsíc leden byl celkově pochmurný, bez 

sluníčka a s kupami špinavého sněhu. Louky a pole byly protáté. Mrznout a trochu chumelit 

začalo po 20. lednu. Ranní teploty se pohybovaly mezi -4 až -10 stupni. Ke konci ledna byla 

zima na pohled krásná, ale sněhová vrstva byla malá, asi 40 cm. Vlek pro veřejnost jezdit 

nemohl, přestože mrzlo. 

Únor 

Na začátku února stále mrzlo, sněhu bylo málo, sjezdovka na Panské stráni byla vydřená. Po 

několika dnech oteplení nad nulu mrzlo po celý zbytek února. Po 20. únoru přišel „arktický 

týden“ se sluníčkem a s mrazy na sucho dosahujícími až -14 stupňů. Silné mrazy ohrožovaly 

přírodu, někde zmrzly pupeny a květy ovocných stromů a keřů.  

 Březen 

Po sněhu už zbyly jen malé kupky. Země byla umrzlá a počasí první dekády března bylo 

jednotvárné – mrazy -5 stupňů každý den ráno, jasno, často byly inverze a někdy vál vítr. 10. 

března se oteplilo nad nulu a mírně zapršelo. V dalších dnech bylo počasí pěkné, ale suché. 

15. a 16. března padaly teplotní rekordy, u nás se naměřilo +13 stupňů, někde až +19. 

Vzápětí přišel silný déšť a ochlazení až na nulu. 19. března zůstal sníh jeden den ležet. V 

posledních dnech měsíce se ranní teploty pohybovaly od -1 do +6 stupňů. Počasí bylo slunné 

s chladným větrem. 

Duben 

Začátkem dubna bylo dost teplé počasí, byly mlhy a občas zapršelo. Ranní teploty se 

pohybovaly od +3 do +10 stupňů. Ochlazení až na +1 stupeň ráno přišlo 13. dubna a 

chumelilo. V dalších dnech se začalo oteplovat a vyjasňovat a některé dny již měly letní ráz. 

Rekordní teploty přišly na Velikonoce. Na Bílou sobotu 23. dubna ráno stoupla teplota až na 

+ 18 stupňů, v noci byla bouřka a zapršelo. Do konce měsíce bylo zamračeno s přeháňkami a 

s teplotami až + 20 stupňů. Rozkvetly třešně. 



2 

 

 

 

Květen 

Začátkem května přešly dešťové přeháňky ve sněhové a studený byl celý týden. Sněžilo do 

květů a dílo zkázy dokončil silný mráz -4 stupně  4. května. Nejvíce to odnesly stromy 

vlašských ořechů. Jejich mladé listy a květy zmrzly sadařům po celé republice. Teploty se však 

rychle proměnily a za slunečného počasí se ranní  teploty vyšplhaly  10. a 12. až na 20 

stupňů. Teplý s bouřkami a přeháňkami a maximální teplotou až + 25 stupňů ve stínu byl celý 

zbytek května. 

Červen 

První polovina června se vyznačovala teplým a suchým počasím s občasnou bouřkou. Ranní 

teploty se pohybovaly mezi +10, když bylo zamračeno, až  +30 na sluníčku. V druhé polovině 

měsíce bylo počasí velice proměnlivé a změny byly náhlé. 29. byl nejteplejší den měsíce s      

+ 27 stupni ve stínu.  

Červenec 

Červenec začal značným ochlazením  2. července bylo v poledne pouhých 14 stupňů a 3. 

července o novohrádecké pouti celý den pršelo. Chladný, deštivý a bouřlivý byl celý měsíc, 

počasí nebylo letní ani ke koupání. Ranní teploty se pohybovaly kolem +12 stupňů.Teplé dny 

byly ojedinělé a většinou zakončené bouřkou, někdy velmi dlouhou a přinášející nové 

ochlazení. 

Srpen 

Mlha, zima a déšť zahájily i druhý letní měsíc srpen. V první polovině měsíce se ranní teploty 

pohybovaly od +10 do +20 stupňů a většinou bylo zamračeno nebo polojasno. Od 16. srpna 

se začalo oteplovat a následovalo asi 6 tropických dní s denními teplotami blížícími se +30 

stupňům ve stínu. Na slunci bylo nesnesitelné vedro. 25. srpna se po celonoční bouřce 

citelně ochladilo až na +10 ráno a +17 v poledne. 

Září 

Chladné zářijové noci a rána připomínaly již příchod podzimu. Ve dne ale bylo počasí letní a 

stálé. 11. září byl teplotní rekord +30 stupňů. Brzy uzrálo ovoce a brambory na uskladnění se 

vybíraly dřív než jiné roky. Velká byla úroda jablek. Po 20. září nastalo opravdu krásné „babí 

léto“s ranními teplotami přes +10 stupňů a denními přes +20 stupňů a trvalo bez přeháněk 

až do konce měsíce. Příroda nahradila to, co neposkytla v červenci. 

 

 



3 

 

 

Řijen 

„Babí léto“pokračovalo až do 4. října. Ranní teploty dosáhly až +14 stupňů a denní až +20 

stupňů. Byla velká úroda hub. K citelnému ochlazení došlo 7. října až na +8 stupňů po celý 

den a připojil se k němu déšť. 

Listopad 

Měsíc listopad byl teplý a suchý. Pěkné počasí a slunné dny byly zejména v jeho začátku. 

K většímu ochlazení došlo 11. listopadu a nastoupila dlouhodobá inverze. Teploty klesly pod 

bod mrazu až na -7 stupňů ráno. Ve vyšších polohách bylo slunečno a v nížinách panovala 

mlha a smog. Nezapršelo celý měsíc, bylo velké sucho. Ke konci měsíce se oteplilo a bylo 

polojasno. 

Prosinec 

Začátkem prosince bylo bez sněhu. 6. prosince na Mikuláše napadly poprvé 3 centimetry 

sněhu. Nejnižší ranní teplota v měsíci byla -4 stupně. Mokrý sníh vždycky napadl, vydržel asi 

dva dny a roztál. To se opakovalo po celý měsíc. Dny byly velmi tmavé. Na Štědrý den přešel 

déšť navečer ve sněžení. Boží hod byl bílý, ale na Štěpána už bylo bez sněhu. 30. prosince 

napadlo  5 cm mokrého sněhu, vydržel jen na Silvestra a na Nový rok. Lyžovat se vůbec 

nezačalo. 

 

Š  k o  l  s  t  v í    -   školní rok 2010/2011 

Mateřská škola  2010/2011 

Do mateřské školy chodilo celkem 40 dětí. Pod vedením ředitelky Bc. Soni Brázdilové 

pracovala  s 24 dětmi předškolního věku Mgr. Alena Lokvencová a se 16 dětmi ve věku 3-5 

let Dis. Diana Matysová. Osobní asistentku pro Janičku Trávníčkovou, která potřebovala 

v předškolním věku individuální péči, vykonávala pod vedením Mgr. Aleny Lokvencové 

Monika  Čermáková. Ředitelka Soňa Brázdilová zahájila v září magisterské studium na 

Metropolitní univerzitě v Praze v oboru mezinárodní vztahy. Učitelky absolvovaly každoroční 

školení v Náchodě a v Hradci Králové. V měsíci červnu vykonala ve školce pedagogickou praxi 

studentka Martina Hladíková. Místo školnice zastávala Libuše Vargová. Školní jídelna 

pracovala pod vedením Renaty Rufferové s  dvěma kuchařkami, Irenou Smolovou a Hanou 

Balcarovou  a  s pomocnou pracovnicí Zuzanou Rufferovou.      

výchovně vzdělávací program 

Výchovně vzdělávací program uplynulého roku nesl název „Putování s ježkem 

v sedmimílových botách“. „Ježek“ s dětmi putoval po celý rok a podílel se na získávání 
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vědomostí, dovedností , návyků a postojů dětí. Děti poznávaly svět kolem sebe a učily se žít 

v harmonii s přírodou i ve vztazích mezi sebou. Učitelky ve své práci důsledně sledovaly 

zájmy dětí  a denní program přizpůsobovaly jejich potřebám. Pozorovaly s nimi proměnu 

přírody v jednotlivých ročních obdobích a přijatelným způsobem sledovaly a vhodně 

reagovaly na dění v městysi. 

spolupráce s veřejností – akce školy 

Mgr. Alena Lokvencová využila studiem nově získaných znalostí a po celý rok pracovala se 

skupinou 5 dětí podle FIE (Feursteinova  instrumentálního obohacování). Na konci roku bylo 

vidět znatelné zlepšení např. v jejich řečovém projevu. Během roku  učitelky jako každoročně 

zařazovaly do činnosti aktivity , na které se mohly děti těšit a zároveň zábavnou formou 

získat poučení -  divadelní představení „ O dráčkovi“,  „Kocour Modroočko“, filmová pohádka 

„Starostliví medvídci“ , „Malá mořská víla“, aj. Připomínaly jim také zvyky podle ročních 

období aktivním zapojením do aktuálních činností – pouštění draků , otevírání adventního 

kalendáře, nadílky ,besídky, karneval, oslavy svátků, výlety, aj.  Děti se také učily hrát na 

flétničky, v projektu „Země“ vyrobily keramickou zeměkouli, účastnily se plaveckého výcviku, 

navštívily 1. třídu, pekly  zákusky, barvily vajíčka, oslavily Dětský den, vystoupily na Školní 

akademii a především zakončily projekt „Putování s ježkem v sedmimílových botách“ 

plněním úkolů a hledáním pokladu v pohádkovém lese .   

Spolupráce s rodiči probíhala prostřednictvím SRDPŠ i individuálně. Při první schůzce v září se 

rodiče seznámili s průběhem školního roku, vzdělávacím programem a s plánovanými akcemi 

mj. se zabezpečením 11. ročníku školského plesu.         

 

Základní škola      2010 / 2011 

Zahájení nového školního roku proběhlo již tradičně za účasti zástupce zřizovatele školy. 1. 

září 2010 přivítal 14 prvňáčků starosta Vladimír Říha s třídní učitelkou Lenkou Martínkovou a 

ředitelem školy Josefem Peterou. Ostatní žáky přivítali ve třídách jejich třídní učitelé a dali 

jim potřebné pokyny pro nastávající rok. Tradičně slavnostní byl i poslední červnový den, při 

kterém se rozdalo žákům vysvědčení ve třídách a 25 vycházejících žáků ho obdrželo 

v obřadní síni úřadu Městyse Nový Hrádek spolu s Pamětním listem a za účasti představitelů 

městyse. 

personální obsazení 

V průběhu školního roku došlo k personálním změnám. Na mateřskou dovolenou znovu 

odešla Martina Marková. Za Karolinu Frintovou nastoupil až v prosinci absolvent Lukáš 

Hilman . Od začátku školního roku začala učit angličtinu a tělesnou výchovu Radka Pavlíková, 

která   nastoupila po Petře Lendělové. Obsazení správního úseku a administrativy ve škole 

zůstalo beze změny.  
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stav žactva 

Pro školní rok 2010/2011 nastoupilo do 1. třídy  14 dětí.  Celkový počet žáků  k  1. září 2010  

byl  140. Do školy podle obcí docházeli žáci : Bohdašín :  8,  Borová: 5,  Bystré : 2,  Česká 

Čermná : 4,  Dobruška :  3,  Janov : 1,  Mezilesí : 4,  Náchod (Lipí, Dobrošov, Jizbice) :  6,  Nový  

Hrádek : 81, Olešnice v. O.h. : 6, Slavoňov (Blažkov) : 4, Sněžné : 11, Třinec (pobyt v N.Hr.) : 2. 

vzdělávání 

5. ročník dokončil vzdělávání podle programu Základní škola, ostatní ročníky pracovaly podle 

Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – škola s rozhledem. Realizovaly 

se aktivity , které jsou jeho součástí – adaptační kurz 6. třídy na začátku školního roku  

v Kamenci v Orl.h., lyžařský výcvik 7. třídy, turistický kurz 8. třídy, outdorový (mimo školu) 

třídenní pobyt 9. třídy a plavecký výcvik 3. a 4. ročníku. Výuku římskokatolického náboženství 

navštěvovalo 23 žáků a zajišťovala ji Farnost Nový Hrádek pod vedením faráře P.Jana Jozéfa 

Czarny. 

kurzy a zájmové útvary 

Všech téměř 20 zájmových kroužků dokončilo svou činnost již bez státní dotace. 

V nastávajícím školním  roce budou všechny kroužky financovány pouze rodiči, případně ze 

získaných grantů. 

akce a soutěže 

Žáci se zúčastnili dopravní soutěže, pěveckých, přírodovědných a zdravotnických soutěží. Do 

okresního kola olympiády v českém jazyce postoupili Šimon Ptáček (VIII. tř.) a Václav Rejthar 

(IX.tř), do okresního kola Pythagoriády Ondřej Dudášek (V.tř) a Marek Šinkora (V.tř.). Soutěž 

„Co víš o lese?“absolvovali K. Marešová (V.tř.), D. Kaválek (V.tř.) a O. Dudášek (V.tř.). Dařilo 

se Hlídkám mladých zdravotníků, mladší žáci postoupili z 1. místa v okresním kole soutěže do 

kola krajského, starší žáci obsadili 4. místo v okrese. Po léta děti dobře vedou školní 

zdravotnice Marcela Havrdová a Marie Krbalová. Pěvecký sbor Hrádováček pod vedením 

Jany Soukupové vystoupil dvakrát v Hradci Králové, na školní akademii a spolu s chrámovým 

sborem při vánočním koncertě v kině. Úspěšně pokračovala výchova žáků k péči o životní 

prostředí a proběhla soutěž mezi třídami ve sběru a třídění odpadu. 

škola a veřejnost 

Uskutečnily se tradiční akce při příležitosti svátků během roku, projektové dny a především 

11.ples rodičů a přátel škol  , organizovaného každoročně ve spolupráci s mateřskou školou. 

materiální zabezpečení 

Škola ke své činnosti využívala všechny dříve opravené, zrekonstruované a nově vybudované 

prostory. Byla to půdní vestavba učeben, hřiště s umělým povrchem, relaxační prostor parku 
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pod hřištěm a samozřejmě celá historická  budova a přístavba. V závěru školního roku bylo 

vybudováno toaletní zařízení pro vozíčkáře úpravou učitelského WC a úklidové místnosti 

nákladem téměř 200 tisíc korun. Díky sponzorskému daru od České pojišťovny mohlo dojít 

k výměně části počítačů za novější. Stále se nedostává financí od státu na ostatní neinvestiční 

výdaje, např.  na učebnice, učební pomůcky a na výdaje souvisejícími s pracovním poměrem 

– stravování, cestovné, školení zaměstnanců. Nejnutnější výdaje na učebnice se uhradily 

z příspěvku zřizovatele. Čerpání z prostředků EU – Peníze školám teprve započalo. 

Také v uplynulém školním roce si moli žáci nakupovat občerstvení včetně tzv. „školního 

mléka“ v „kantýně“ vedené Janou Machovou. „Ovoce do škol“ rozdělovala školnice Markéta 

Vaňková. 

 

 

Z a  s t  u  p  i  t  e  l  s t  v o     m  ě  s t  y  s e 

 

počet obyvatel 

K 31. 12. 2011 měl Městys Nový Hrádek   771  obyvatel.  Narodilo  se  10 dětí  ( 5 děvčat a 5 

chlapců),  zemřelo 6  občanů, přistěhovalo se  18  a odstěhovalo  se 16  obyvatel.  Meziroční 

přírůstek  je  6 obyvatel. 

Rok 2011 byl pro Nový Hrádek velmi úspěšný. V soutěži Vesnice roku 2011 získal Zlatou 

stuhu  s odměnou 1 milion korun a titul Vesnice roku Královéhradeckého kraje 2011. Obstál 

v konkurenci dalších 39 přihlášených obcí. Porota ocenila zejména citlivou a účelnou realizaci 

investičních projektů, především zdařilou rekonstrukci náměstí. „Porota u Nového Hrádku 

také kladně ohodnotila práci místní školy, péči o obec a pospolitost, spolupráci s občany, 

vytváření podmínek pro život v obci , práci s mládeží, městys také dobře pečuje o zeleň, 

životní prostředí, historii obce a rozvoj turistického ruchu,“ řekl hejtman Lubomír Franc. 

Soutěž Vesnice roku organizoval jako každoročně Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a 

obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Královéhradecký 

kraj a Krajská komise soutěže. Do soutěže se mohly přihlásit všechny obce v regionu, které 

mají maximálně 6 300 obyvatel, tedy i městyse. Z náchodského regionu byly úspěšné ještě 

obce Česká Čermná, Žďár nad Metují, Nahořany, Hejtmánkovice a Bezděkov nad Metují.   

Na zasedání Zastupitelstva městyse 29. února 2012 přednesl starosta Bc. Zdeněk Drašnar  

zprávu o činnosti městyse v roce 2011 podle jednotlivých oblastí. 
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Zpráva o činnosti městyse za rok 2011 

Vážení občané, milí hosté!  

 Ve své zprávě Vás, podle jednotlivých oblastí, seznámím s činností našeho městyse v 

roce 2011.  

Vodní hospodářství 

 V průběhu roku bylo ve spolupráci s VAK Náchod řešeno odstranění několika poruch. 

Kromě opravy v ulici Náchodské došlo na křižovatce ulic K Javůrku a Antonína Kopeckého  

k propojení vodovodního řadu. Zlepšila se tak kvalita dodávky pitné vody v této oblasti. Při 

těchto opravách muselo dojít k narušení a opětovnému zaasfaltování povrchů komunikací. 

Byly také opraveny propadlé silniční vpusti v ulici Hradní a Sokolské. Studna v Sokolské 

ulici, která slouží jako zdroj vody pro kašnu na náměstí, byla vyčištěna, zároveň byl opraven a 

zprovozněn přívod vody do kašny.   

V průběhu roku došlo k dokončení a kolaudaci části nových rozvodů vody a 

kanalizace v lokalitě Na Farách. Po schválení ZM byla tato část infrastruktury prodána firmě 

VAK Náchod za částku, která se rovnala vynaloženým nákladům. Zároveň byl v této oblasti 

napojen na vodovodní řad a kanalizaci první rodinný domek. 

Odpadové hospodářství 

V loňském roce jsme se v rámci soutěže "Čistá obec" umístili v Královéhradeckém 

kraji na 19. místě. První místo z roku 2010 jsme neobhájili z důvodu změny pravidel 

hodnocení. Přesto je třídění odpadů v naší obci na vysoké úrovni, za což patří poděkování 

všem občanům, kteří se na tom podílejí. Zejména zapojení dětí ZŠ má na tuto skutečnost 

pozitivní vliv. V naší obci třídíme železo, sklo bílé a barevné, plasty, PET lahve, nápojové 

kartony a papír. Svoz nebezpečného odpadu je pro občany zdarma. Náš městys v této oblasti 

dlouhodobě využívá služeb firmy Marius Pedersen. 

Jsme si vědomi, že máme v této oblasti určité rezervy. Víme, že v některých 

domácnostech se odpad téměř netřídí a v lepším případě skončí v popelnicích. Černé skládky, 

které se občas objeví v okolí Nového Hrádku, jsou včas likvidovány.  

Místní komunikace 

Po velké akci „Revitalizace centra městyse Nový Hrádek“, která proběhla v letech 

2009 – 2010, byly v roce 2011 uskutečněny následující menší opravy místních komunikací:  

1. V rámci budování infrastruktury v ulici Na Farách došlo ke skrývce zeminy a 

vytvoření základu komunikace. Z vytěženého kamenitého materiálu byla 

opravena část cesty k Izidoru. 
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2. Byla opravena část místní komunikace na Dlouhém od Jedle ke „Čtvrtečkově 

hospodě“. Na lesní cestě u Černého lesa, která vede k dětskému táboru, bylo 

provedeno stržení vystouplého středu. 

3. V místní části Rzy u paní Klamtové se opravil obecní mostek přes Olešenku a 

u rekreačního zařízení Astra byl zhotoven příkop a propustek. 

4. Po velkých deštích v srpnu bylo na obecních cestách provedeno vyčištění 

příkopů a propustků. 

5. V Náchodské ulici byla opravena část poškozených chodníků a u vjezdu do 

obce byl nainstalován měřič rychlosti. 

6. Při vjezdu do obce ze strany od Náchoda a od Rokolského mostu byly osazeny 

uvítací tabule. 

U příležitosti získání Zlaté stuhy v rámci soutěže Vesnice roku Královéhradeckého 

kraje roku 2011 krajský hejtman Bc. Lubomír Franc slíbil, že v roce 2012 bude provedena 

první etapa opravy silnice od Rokolského mostu ke Kadenu.  

Zimní údržbu komunikací prováděli na základě smluv pan Jelen a pan Štěpán, přičemž 

převážnou část komunikací vyhrnoval pan Jelen. Údržba chodníků byla zajišťována 

pracovníky městyse. Zejména v případech většího množství sněhu docházelo ze strany 

některých občanů k projevům nespokojenosti vůči kvalitě vyhrnování. 

Obchod a služby 

V obchodě a službách došlo k rozšíření nabídky. Kromě podnikatelů, kteří zde 

dlouhodobě působí, začala každý čtvrtek na náměstí zajíždět pojízdná prodejna masa a uzenin 

firmy ZEPO Bohuslavice. V prostorách nad prodejnou pana Švorce byl otevřen BAR 

SKLENÍK. 

Ve zdravotnictví došlo k následujícím změnám. Výdejnu léků převzal nový majitel – 

firmy Dr. MAX, která zajišťuje provoz jednou v týdnu, přičemž časté výpadky nejsou 

výjimkou. Naší snahou je najít nového nájemce. V ordinaci dětské lékařky MUDr. 

Neumannové byla provedena celková oprava (voda, topení, obklady, WC, vymalování). 

Stomatologická ordinace, do které dojížděla MUDr. Jirmanová, je od listopadu zavřena. 

Snažíme se její provoz obnovit.  

Sbor dobrovolných hasičů 

Sbor dobrovolných hasičů je v naší obci stále na dobré úrovni. Mimo svých základních 

úkolů hasiči pomáhají při různých akcích, např. pročišťování silničních vpustí, úklidu a 

vyřezání náletové zeleně atd. Zejména jejich pomoc při zajištění vyhlášení Vesnice roku 
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Královéhradeckého kraje 2011 byla velmi záslužná. Družstva mužů, žen i mládeže se úspěšně 

účastní hasičských soutěží. Za přispění městyse byla provedena výměna vrat a úprava vjezdu 

do garáže hasičské zbrojnice. Důvodem bylo vybavení novou automobilovou stříkačkou, 

která byla pořízena v rámci projektu "Spolupráce hasičských jednotek v česko-polském 

příhraničí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích". Finanční 

spoluúčast obce činí 1,5 milionu Kč, přičemž splátky jsou rozloženy do pěti let. Na 

financování se formou darů podíleli nejen podnikatelské subjekty, ale i široká veřejnost.  

Tělovýchova a sport 

Tělocvičná jednota Sokol, která sdružuje oddíly sjezdového lyžování, malé a sálové 

kopané, volejbalu, florbalu, aerobiku a všeobecné tělovýchovy, má největší podíl na zajištění 

sportovního vyžití dětí i dospělých. Stará se o údržbu a provoz sokolovny a lyžařského areálu, 

pořádá kulturní, sportovní a společenské akce. V roce 2011 v rámci pochodu Hrádouská 

vařečka proběhl Župní turistický sraz. 

Hřiště s umělým povrchem u školy je k naší radosti hojně využíváno. Na soukromém 

kurtu Na Pačkoře se každoročně pořádá tenisový turnaj. Stolní tenis se hraje i v restauraci Na 

Kovárně.  

Školství 

 Městys Nový Hrádek je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací – Základní školy 

a Mateřské školy. Základní škola poskytuje úplné základní vzdělání, má devět samostatných 

ročníků a dvě oddělení školní družiny. K 30. 6. 2011 školu navštěvovalo 144 žáků nejen 

z Nového Hrádku, ale i z okolních obcí.  

 Mateřská škola je dvoutřídní se všeobecným výchovně vzdělávacím zaměřením pro 

věkovou kategorii 3 až 6 let, její součástí je školní jídelna. V mateřské škole bylo zapsáno 40 

dětí.  

V rámci zvýšení úspor na vytápění bylo koncem roku 2011 rozhodnuto o zpracování 

projektu na výměnu oken a zateplení fasády na přístavbě ZŠ. Z důvodu nástupu 

hendikepovaného žáka bylo vybudováno bezbariérové WC. Zároveň díky příspěvku z konta 

Bariéry byl zakoupen schodolez.  

Obě školní zařízení jsou již tradičně na vysoké úrovni. 

Kultura 

 Pro volnočasové vyžití obyvatel slouží především sokolovna, kino, knihovna, základní 

a mateřská škola. Obyvatelé všech věkových kategorií mají možnost trávit svůj volný čas 

zapojením se do činnosti v některém z místních spolků, které v Novém Hrádku působí. 
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Městys pravidelně ve spolupráci s těmito spolky pořádá různé výstavy, přednášky, divadelní a 

jiná kulturní představení. Obecní knihovna ve spolupráci s Městskou knihovnou v Náchodě 

udržuje knihovní fond na dobré úrovni. Je zde i přístup k  internetu. Provoz kina je vzhledem 

k nízké návštěvnosti zejména v zimních měsících omezen. Potěšující je skutečnost, že bylo 

založeno občanské sdružení Stříbro s patinou, které se zaměřilo na promítání starých filmů. 

V průběhu roku 2011 byl proveden nátěr všech bočních dveří u budovy kina a v prosinci bylo 

v sále postaveno lešení, ze kterého bude provedena oprava stropu.  

V Novém Hrádku se každoročně koná řada tradičních kulturních a společenských akcí. 

Městys čtvrtletně vydává zpravodaj „Frymburské ozvěny“ a provozuje vlastní internetové 

stránky.  

V rámci zahájení oslav 650 let od první písemné zmínky o Novém Hrádku byla 

uskutečněna výstava betlémů v budově ZŠ, které předcházelo slavnostní rozsvícení vánočního 

stromu umístěného mezi pomníky na náměstí spojené s vystoupeními dětí ze ZŠ a MŠ. Při 

této příležitosti byl ve středu náměstí pod vánočním stromem postaven betlém. 

Organizátorům a všem, kteří se podílejí na kulturním dění v obci, patří upřímné 

poděkování.  

Technická infrastruktura 

Městys je přiměřeně technicky vybaven. Elektrická energie je dostupná všem 

obyvatelům v hodnotách 230/400 V. Obec není plynofikována a v dohledné době se 

o plynofikaci neuvažuje. Většina objektů v centrální obci je napojena na veřejný vodovod, do 

kterého je dodávána pitná voda z oblasti Polické křídové pánve. Ostatní místní části Dlouhé, 

Rzy a Krahulčí jsou zásobovány pitnou vodou z vlastních zdrojů. 

Nový Hrádek má vybudovaný a v podstatě ucelený systém odvádění odpadních vod. 

Čistící zařízení, jehož provoz zabezpečuje městys je pouze na jedné větvi, a to na Panské 

stráni. Správcem vodovodní a kanalizační sítě jsou Vodovody a kanalizace Náchod a.s. Místní 

telefonní síť je kabelizována a digitalizována. Připojení k internetu v obci je zajištěno 

soukromými firmami. Veřejné osvětlení městyse je v některých částech zastaralé a postupně 

je rekonstruováno. V loňském roce došlo k jeho rozšíření v rámci budování infrastruktury 

v lokalitě Na Farách. Na Rzech, u Andršovy hospody byla provedena výměna rozvodové 

skříně. Na náměstí byly nainstalovány zásuvky pro připojení osvětlení vánočního stromu a 

pojízdné prodejny.  

Věci bytové 

Městys pronajímá celkem 44 bytů v 8 domech. Z toho 22 bytů bylo postaveno v letech 
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1996 – 2002. Vzhledem k tomu, že zbývající byty jsou starší, postupně dochází k jejich 

rekonstrukci. V loňském roce nebyla uskutečněna žádná větší rekonstrukce, v několika 

případech došlo k drobným opravám. 

Pohřebnictví 

 V rámci této oblasti městys zajišťuje majetkovou správu a vedení evidence na místním 

hřbitově. Mimo kontroly a organizace provozu pohřebiště je zajišťována jeho údržba a 

oprava. Sem spadá především úklid a sečení celého hřbitova. V loňském roce došlo k opravě 

výmalby a k natření dveří ve smuteční síni.   

Veřejná prostranství a zeleň 

Na náměstí, které prošlo rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2010, byla v loňském roce 

vyměněna autobusová čekárna. Za využití dotace z programu LEADER 2007 – 2013 byl 

opraven pomník padlých a mariánský sloup ve středu náměstí. V parku a na pozemku pod 

školou byly natřeny dřevěné prvky a lavičky. 

V oblasti péče o zeleň se díky pomoci spoluobčanů a za využití pracovníků z Úřadu 

práce pokračovalo v úpravách parkových ploch pod školou a u kina. Bylo zabezpečováno 

pravidelné sečení parků, okolí cest, hřbitova a dalších veřejných prostranství.  

 

Soutěž Vesnice roku 2011 

V loňském roce získal Nový Hrádek titul Vesnice Královéhradeckého Kraje roku 

2011. Všichni to vnímáme jako velký úspěch a ocenění naší společné snahy. Dle porotců jsme 

dokázali zaujmout našimi investičními projekty i péčí o obec a vytvářením podmínek pro 

hezký a klidný život našich obyvatel.  

Pro mnohé občany Nového Hrádku se slavnostní vyhlášení na místním náměstí stalo 

nezapomenutelným zážitkem. Výstižně byla tato událost popsána v Náchodském deníku, 

z něhož je i následující citace: 

„Zlatým písmem se zapíše do kroniky obce sobota 20. srpna, jež se nesla ve znamení velké 
slávy. Náměstí městyse bylo dějištěm slavnostního předávání cen krajského kola 
celorepublikové soutěže Vesnice roku 2011, přičemž celkové prvenství v Královéhradeckém 
kraji patří právě Novému Hrádku. 
Předávání ocenění se neslo v příjemném a veselém duchu. Protkáno bylo celou řadou 
vystoupení místních dětí, které jak hosty, tak místní obyvatele potěšily svým hudebním 
projevem. 
Vedení Nového Hrádku se na slavnostní den řádně připravilo. Bohatý kulturní program, který 
pamatoval na děti i dospěláky, byl důkazem toho, že organizátoři neponechali nic náhodě. Ke 
vstupu a prohlídce zvaly některé objekty, jako například hasičská zbrojnice, či sokolovna, kde 
byly připraveny výstavy dokumentující činnost a úspěchy těchto spolků. Pro nejmenší 
návštěvníky slavnosti přichystala trutnovská agentura Vosa jede nespočet zábavných her a 
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soutěží o ceny. Otevřeno měl i nedaleký hrad Frymburk, v jehož areálu postavili lidoví 
řemeslníci stánky a předváděli zde svůj um. Návštěvníci tak mohli obdivovat práce kováře, 
výrobců hliněných nádob, šperků, staročeských oplatek a mnohých dalších. Překvapením byla 
sehraná bitva v lesíku u hradu. Hosty vozilo po městysu koňské dvojspřeží.“ 
 

V sobotu 3. září 2011 o půl osmé ráno zavítala na Nový Hrádek celostátní 

třináctičlenná hodnotící komise, která posuzovala jednotlivé vítěze krajských kol soutěže 

Vesnice roku a rozhodovala o tom, která obec se stane Vesnicí roku České republiky pro rok 

2011. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 10. září v Luhačovicích. Nový Hrádek se mezi 

prvními třemi hodnocenými neumístil, ale i tak se jedná o historický úspěch našeho městyse. 

 

Zadluženost městyse 

 
K 31. 12. 2011  zadluženost obce v přepočtu na jednoho obyvatele činila 6911,- Kč. Přičemž 

struktura dluhové služby je následující: 

 

Úvěrové smlouvy uzavřené s Komerční bankou a.s. 

                                         

Smlouvu o hypotečním úvěru ze dne 29. 12. 2000 na úvěr ve výši 4 800 000,-- Kč na 

výstavbu 18 bytových jednotek na Roubalově kopci.  

Ke dni 31. 12. 2011 je nesplacená částka tohoto úvěru ve výši 3 197 712,93 Kč.  

 

Smlouvu o revolvingovém úvěru ze dne 4. 9. 2009 na částku 3 500 000,-- Kč  na 

předfinancování akce „Revitalizace centra Městyse Nový Hrádek“, která byla 

spolufinancována z fondu EU.  

Ke dni 31. 12. 2011 je zůstatek nesplaceného úvěru v částce 50 555,72 Kč. 

             

Smlouva o úvěru ze dne 4. 9. 2009 na částku 2 000 000,-- Kč byla sepsána na municipální 

úvěr se splatností do 20. 11. 2015 a finanční prostředky byly využity na výdaje spojené 

s výstavbou infrastruktury v lokalitě „Na Farách“. K 31. 12. 2011 byla vyčerpána částka ve 

výši 1 876 070,-- Kč. Tento úvěr začneme splácet v roce 2012. 

 

Mimo to vůči Fondu rozvoje bydlení má městys závazek ve výši 203 881,08 Kč, tyto 

prostředky byly použity na rekonstrukci obecních bytů. 

 



13 

 

 

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro občany Nového Hrádku tvoří 74 483,25 Kč. 

 

Největší část příjmů městyse tvoří dotace a příjmy daňové, které jsou v poslední době 

negativně ovlivňovány vývojem české ekonomiky. Proto je nutné využívání dotací 

z veřejných prostředků, především pak ze strukturálních fondů Evropské unie.  

Je potěšitelné, že v roce 2011 se nám podařilo prodat 5 stavebních parcel v lokalitě Na 

Farách, takto získané finanční prostředky byly investovány v rámci dalších úprav v této 

lokalitě. 

 ZM se shoduje na tom, že další plánované investice je nutné směrovat do oblastí, 

které slouží většině občanů. 

Konec citace starostova projevu. 

 

Oprava Mariánského sloupu a Pomníku padlých na náměstí 

1.června začala oprava Mariánského sloupu na náměstí, která trvala do 20. července. 

7.července se nepodařilo odhalit tajemství opravovaného Mariánského pilíře. Relikvie, 

uložené podle farních dokumentů do pilíře při jeho stavbě v roce 1747 , se zatím nenašly. 

Jednalo se o posvátné ostatky sv. Fortunáty, požehnaný škapulíř a zrno sv. Johany. Do dutiny  

byl po dokončení opravy vložen „Na vědomí a paměť našim potomkům“  Pamětní list 

s datem 20. července 2011. Obsahoval sdělení o tom, kdo a jakou opravu provedl, jak byla 

financována, aktuální počet obyvatel (777), získání titulu krajská Vesnice roku 2011. Ručně 

psaná listina byla opatřena podpisy a razítky zástupců Městyse Nový Hrádek a 

římskokatolické farnosti, restaurátora sochaře Jindřicha Roubíčka a byly k ní přiloženy 

v současnosti platné mince. Pátrání po relikviích vzbudilo široký zájem veřejnosti, tisku, 

rozhlasu i televize. Opraven byl také Pomník padlých v obou válkách. Jména obětí jsou nyní 

čitelná. 

Sčítání lidu, domů a bytů 

26. března 2011 proběhlo Sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání prováděla Česká pošta, sčítací 

komisaři byli přetíženi, proto akci  provázela řada chyb a omylů. 

Povinná revize komínů 

18. a 19. dubna provedla v městysi firma Kominictví Habr pro zájemce vymetání a revizi 

komínů, která je nadále povinná. 
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Vyhodnocování soutěže Vesnice roku 2011 

21. června procházela naším městysem hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku 2011. 

Podle přesného harmonogramu vypracovaného starostou Nového Hrádku Bc. Zdeňkem 

Drašnarem si prohlédla to nejpodstatnější, co náš městys charakterizuje. Navštívila základní 

školu, shlédla prezentaci její přestavby, vyslechla si krátké vystoupení pěveckého sboru, 

prohlédla si víceúčelové hřiště a dětský koutek pod ním, náměstí, novou hasičskou stříkačku, 

mateřskou školu s jídelnou, knihovnu, okolí bytových domů u kina i Úřad městyse 

s výstavkou kronik, aj. Po závěrečné diskusi a sdělování dojmů komise odjela bez jakéhokoliv 

náznaku hodnocení. O to větší bylo překvapení již 24. června, kdy úřad městyse obdržel  

sdělení, že byl Nový Hrádek vybrán za Vesnici roku 2011 Královéhradeckého kraje a obdrží 

Zlatou stuhu s odměnou 1 milion korun. Dá se říci, že Nový Hrádek dosáhl historického 

úspěchu. Do soutěže se 17 letou tradicí se městys poprvé přihlásil v roce 2006 a hned 

napoprvé obdržel Modrou stuhu za společenský život. V roce 2009 získal Bílou stuhu za 

činnost mládeže. Starosta se domnívá, že důvody úspěchů jsou při prohlídce v naší obci vidět 

a největší zásluhu vidí v tom, že u nás na Novém Hrádku držíme při sobě a dokážeme nalézt 

cestu vpřed. 

Slavnost předávání ceny Vesnice roku 2011 Královéhradeckého kraje 

20. srpna 2011 zažil Městys Nový Hrádek zcela mimořádný den. Každý z těch, kdo za 

překrásného počasí na vyhlašování přišel, si odnesl nezapomenutelné zážitky z prožívání 

radosti z úspěchu, který občany sjednotil. Program byl následující: 

• Prezence hostů 

• Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen úspěšným obcím 

• Vosa jede – zábavný pořad pro děti (hry, dětské disco, soutěže, kouzelník) 

• Koncert místního chrámového sboru v kostele sv. Petra a Pavla 

• Koncert malé dechové hudby Stavostrojka 

• Doprovodný program pro děti s rádiem Magic 

• Výstava v hasičské zbrojnici, výstava v sokolovně, možnost prohlídky školy a školky 

• Celodenní možnost přístupu na hrad Frymburk 

• Taneční zábava na náměstí se skupinou J. K. Band 

• Občerstvení na náměstí po celý den 

Slavnost začala v 10 hodin dopoledne, kdy na připravená místa zasedla početná delegace 

osobností veřejně-politického života, aby předala ceny zástupcům obcí, které byly v letošním 
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kole soutěže Vesnice roku úspěšné. V delegaci nechyběl krajský hejtman Bc. Lubomír Franc, 

poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Zdeňka Horníková, senátor  Ing. Petr Pakosta, starosta 

Náchoda Jan Birke a další. Nejvyšší ocenění-   Zlatou stuhu – dostal Městys Nový Hrádek. 

Před přijetím významného ocenění starosta Bc. Zdeněk Drašnar nečekaně pozval k převzetí 

také 3 předchozí starosty tím, že řekl: „Byl bych rád, aby toto významné ocenění, které patří 

všem občanům Nového Hrádku, společně se mnou převzali i bývalí starostové, kteří mají na 

tomto úspěchu nemalý podíl. Prosím, aby sem přišli pan Josef Svatoň, paní Anna Marková a 

pan Vladimír Říha.“   

Slavnostní den probíhal ve velmi radostné náladě. Každý občan městyse  při registraci 

obdržel poukázku na občerstvení v hodnotě 50,- Kč a velmi zdařilou brožuru o Novém 

Hrádku, jejímž autorem je starosta Bc. Drašnar. Pod dvěma velkými novými stany mohl najít 

místo k sezení každý, kdo přišel, na stolech byly připraveny výborné koláče. Dopoledne bylo 

slavnostní až dojemné, odpoledne zábavné. Občané si z programu vybrali, co jim bylo blízké, 

zkrátka nepřišly ani děti. Návštěvníky uchvátil zejména koncert chrámového sboru, zajímala 

je historie hasičů i sokolů, kterou připomněly výstavy, krásné prostředí základní i mateřské 

školy i probouzející se hrad Frymburk. Pěkným oživením byl „konibus“ Ivo Štěpána. 

Stavostrojka pěkně zahrála k poslechu a plno bylo i večer při tanci na asfaltu. Všechno měli 

organizátoři dobře promyšlené a připravené, proto se sobotní slavnost vydařila na jedničku. 

Bohatého programu se zúčastnilo asi  700 lidí. A to páteční vichr a déšť hrozil, že postavené 

stany odnese! 

Celostátní kolo soutěže Vesnice roku 2011 

Vítězstvím v krajské soutěži se Městys Nový Hrádek dostal mezi 13 obcí, které postoupily do 

celostátního kola, ve kterém se vybíral vítěz  celé ČR pro rok 2011. 

3. září náš městys navštívila celostátní hodnotitelská komise. Všude bylo vzorně uklizeno, 

lidé, bydlící na náměstí, vyčistili i okna. Zaujetí pro dobrou věc bylo opravdové a spontánní. 

Nelze si představit pečlivější čtyřhodinový harmonogram, doslova „minutovník“, který 

starosta vypracoval. Chtěl komisi návštěvu oživit, proto vymyslel „pátrání po Liškovi“ ( Mgr. 

Viktor Liška z Ratměřic byl předsedou komise), kterého při příjezdu zadržel celník, ale 

Kačenka z Orlických hor ho vysvobodila a všem rozdala vandrovní knížky Kačenčiny 

pohádkové říše. Členové komise v základní škole mj. ochutnali Frymbulínovy novohrádouské 

koláčky ze stromu nazvaného koláčovník a dostali na ně recept. Doprovázeni 14 místními 

„hrádováky“ v barevných tričkách se vydali nejprve pěšky a potom pro urychlení 

„konibusem“ po podobné trase jako červnová komise.  Na hradě Frymburk komisi přivítali 

skřítci Frymbulíni, ve které se na chvíli proměnily děti z MŠ, a hradní pán nabídl drink a 

zákusek.  Závěrečné občerstvení Na Kovárně zajistilo ZePo Bohuslavice. Pojetí návštěvy bylo 

nápadité a humorné. Panovala pohoda, a všeobecná spokojenost. Na komisi udělal Nový 

Hrádek dobrý dojem.. Velmi ji udivil zejména krásně květinami vyzdobený kostel a pestrost 

všech zahrádek. Čekal ji náročný úkol- vybrat ze 13 obci nejlepší.  



16 

 

 

Vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže Vesnice roku 2011 proběhlo 10. září 

v Luhačovicích.  Kromě oficiálních představitelů Nového Hrádku se do Luhačovic jel podívat 

plný autobus – 42 hrádováků. Měli sebou transparent a očekávání úspěchu bylo veliké. 

Toužili po umístění na některém z prvních 3 místech. Jméno Městyse Nový Hrádek však mezi 

vítězi nezaznělo. V první chvíli bylo zklamání velké, ale 3 obce byly prostě lepší než my. 

Nakonec si všichni správně uvědomili, že je to velký úspěch, když pouze 3 obce v ČR jsou 

před naším městysem. Soutěž Vesnice roku dala Novému Hrádku hodně, a to nejen finančně. 

Všichni si uvědomili, že když o něco jde, tak se občané Nového Hrádku dokážou semknout a 

udělat vše, co je v jejich silách. Byla to  dobrá propagace – zvětšíl se i zájem  o nabízené 

stavební parcely. 

přijetí  vedení městyse  na Pražském hradě 

6. prosince přijal na Pražském hradě prezident Václav Klaus starosty 13 obcí, které zvítězily 

v krajích v soutěži Vesnice roku. Setkání se zúčastnil také starosta Nového Hrádku Bc. 

Zdeněk Drašnar  a místostarosta Vladimír Říha. Do stejné soutěže se může náš městys 

přihlásit znovu až po 5 letech. 

 

 

K u  l  t  u  r  a 

Kulturní život městyse byl tradičně pestrý a bohatý. Aktivní byly všechny činné složky 

především hasiči a sokolové, ale také obě školy, myslivci, farní úřad, a knihovna. Kulturní 

život se zkvalitnil  také velkou aktivitou vedení městyse, především starosty Bc. Zdeňka 

Drašnara, který měl dobré nápady a dokázal každý záměr dovést ke zdárnému konci. Velkou 

zásluhu má na popularizaci městyse prostřednictvím propagačních brožur, upomínkových 

předmětů a dobré spolupráci s médii. 

V lednové a únorové soboty se uskutečnily 4 plesy. Všechny byly pořadateli velmi pečlivě 

zorganizovány. K většímu finančnímu zisku pořadatelům opět pomáhaly tomboly ze 

sponzorských darů. 

Sokolský ples 

8. ledna uspořádala TJ Sokol Sokolský ples s hudbou Strejci z Dobrušky. Dobře se pobavilo asi 

140 účastníků. Nechyběla tradiční tombola a pěkné předtančení předvedla děvčata z LŠU  

Nové Město nad  Met. Vstupné bylo 95 Kč a 5 Kč stála místenka. 
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Dětský maškarní bál 

82 maskovaných dětí a 101 přihlížejících dospělých, hlavně rodičů a babiček, si užilo tradiční 

a oblíbený Dětský maškarní bál, pořádaný 9. ledna ve vyhřáté sokolovně po plese TJ Sokol.  

Soutěže obratně řídila ing. Jana Šinkorová. Součástí byla i bohatá tombola. 

Myslivecký ples 

21. ledna se konal v sokolovně Myslivecký ples, který přilákal mnoho zájemců také na 

výbornou mysliveckou kuchyni. 

Hasičský bál 

12. února uspořádali hasiči pro sebe i své příznivce tradiční Hasičský bál. Hrála hudba 

Hektor. 

11. ples rodičů a přátel škol 

19. února se konal ples s kratší tradicí, přesto již 11. ples rodičů a přátel škol. Opět to byl 

ples vysoké společenské úrovně a tentokrát měl ráz „labutí jezero“. Hrála osvědčená kapela 

Poslední pokus. 

Přátelské posezení Na Kovárně 

2.března se poprvé sešlo 11 seniorů na odpoledním posezení u krbu v restauraci Na 

Kovárně. Setkání při harmonice nebo reprodukované hudbě se konalo každou středu až do 

příchodu jarního počasí. 

Plenární zasedání ČČK 

31. března se konalo zasedání místní skupiny ČČK za účasti ředitelky Oblastního spolku ČČK 

v Náchodě Lenky Zelené.  Činnost místní skupiny byla pozastavena mj. také z důvodu velkého 

navýšení ceny členských známek. 

Šibřinky 

16. dubna TJ Sokol uspořádala z iniciativy mladých členů Šibřinky- karneval pro dospělé. 

Sešlo se 30 masek. 

Přednáška o Iránu 

19. dubna proběhla v kině jako vždy poutavá přednáška P. Jaroslava Linharta o Iránu, 

hornaté zemi se skromnými lidmi a  tuhým muslimským režimem. 
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Velikonoční zábava 

23. dubna pozvali hasiči veřejnost na Velikonoční zábavu. Pěkné hity pro mladé hrála hudba 

HYDRA – Rock PÁRTY. 

Setkání s hereckými legendami 

28. dubna uváděl Milan Chára pohodový večer nazvaný Setkání s hereckými legendami. 

Nový Hrádek navštívily herečky Miriam Kantorková a Jaroslava Obermaierová a režisér 

Pamětnice Tomáš Magnusek. Součástí setkání byla autogramiáda hostů a prodej DVD 

Bastardi, knih a plakátů. 

Přednáška na téma probiotika 

4. května přednesl v kině dr. Martin Schwarzer z Výzkumného ústavu v Dolích zajímavou 

přednášku o působení a významu probiotik  a prebiotik na lidský organismus. 

Hrádouská vařečka 

14. května se konal 29. ročník pochodu Hrádouská vařečka, tentokrát spojený s turistickým 

srazem župy Podkrkonošské – Jiráskovy. Při krásném počasí byla účast rekordní, 

pochodovalo 902 lidí, z toho 196 dětí do 15 let. 

Pěvecký koncert Děti dětem 

8. června dopoledne se konal v kině za velké účasti veřejnosti tradiční koncert Děti dětem. 

Vystoupil pěvecký soubor Jitro z Hradce Králové , soubor Hrádováček z místní základní školy 

a doplnil je soubor Viktorka z České Skalice.  Zásluhu na pořádání koncertu má především 

paní učitelka Jana Soukupová, která Hrádováček vede. 

Otevřené dveře archivu 

9. června byl Mezinárodní den archivů. Při té příležitosti se uskutečnil Den otevřených dveří 

archivu v Náchodě. Výstavu Pamětních knih a kronik si se zájmem prohlédly Anna Marková a 

Ludmila Ježková. 

Koncert duchovní hudby 

11. června předneslo Polyfonní sdružení z Nového Města nad Metují v kostele sv. Petra a 

Pavla Koncert duchovní hudby. Posluchači vyslechli vynikající provedení skladeb Antonína 

Dvořáka (výběr ze Stabat Mater) a Petra Ebena. Smíšený pěvecký sbor dirigoval Lukáš Janko. 

Působivé byly zejména sólové soprány a tenory za doprovodu smyčců a varhan. 
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Novohrádecká pouť 

3. července se pro deštivé a nezvykle studené počasí novohrádecká pouť nevydařila. Pršelo 

po celý den, náměstí bylo jako vymetené a atrakce nemohly fungovat. 

Přistěhování nových majitelů Frymburku 

V červenci se do hájenky v podhradí hradu Frymburk přistěhovali jeho noví majitelé Miloslav 

a Miroslava Kahounovi s třináctiletým synem Miloslavem, který se se zájmem ujal funkce 

kastelána. Ve volném čase rád provází zájemce hradem na jejich vlastní nebezpečí. Rodina 

majitele firmy Keltská stavební se přistěhovala z Praskolesk na Berounsku. Středověké hrady 

jsou jejich velkou láskou  a  Frymburk je navíc zaujal krásným přírodním okolím. 

Veselka na hradě 

12. srpna se konala poprvé v novodobé historii na hradě Frymburku svatba. Pod širým 

nebem a za doprovodu 5 muzikantů na strání pod hradní věží  oddal snoubence Lenku 

Kulichovou a Michala Valáška starosta městyse Bc. Zdeněk Drašnar. 

Občanské sdružení „Stříbro s patinou“ 

Nově ustavené Občanské sdružení „Stříbro s patinou“ promítá pro zájemce staré filmy z 60. 

let od významných režisérů (např. Konkurs od Miloše Formana),  pro své členy za 35,-Kč a 

pro ostatní za 50,-Kč. 

Zahájení oslav 650. výročí  

27. listopadu 2011 otevřela první adventní neděle připravované oslavy 650. výročí první 

písemné zmínky o Novém Hrádku nalezené ve farních kronikách. Na kostel sv. Petra a Pavla a 

uvnitř kostela byly umístěny pamětní desky. Oslavy památného výročí budou probíhat po 

celý rok 2012. 

Mikuláš v kině 

3. prosince přišel opět do kina Mikuláš s nadílkou a filmy pro děti. 

Rocková skupina HYDRA 

3. prosince na pozvání místních hasičů vystoupila v sokolovně rocková skupina HYDRA. 

Rozsvícení vánočního stromu a výstava betlémů 

9. prosince se uskutečnilo slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí. Před strom 

organizátoři  postavili nový pěkně malovaný betlém. Ze dřeva ho vyřezal Bohumil Bareš a 

vymalovaly ho děti MŠ se svými učitelkami. Děti také mile zahrály živý betlém a zazpívaly 

koledy. Po slavnosti na náměstí byla otevřena v základní škole třídenní výstava betlémů. 
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Občané   Nového Hrádku i okolí jich na výstavu zapůjčili celkem 44.  Betlémy byly moc pěkné, 

udržované. Návštěvníky velmi zaujala kopie kostelního betlému od místního betlemáře 

Josefa Hánla, kterou po 7 let vyráběl s 3 dalšími řezbáři.   

Koncert chrámového sboru 

17. prosince ve 14 hodin přednesl v kostele chrámový sbor Češkou mši vánoční J.J. Ryby pod 

vedením ing. Jiřího Hlaváčka. Zpěváci s orchestrem  stáli před oltářem a před nimi děti 

předváděly živý betlém, živý byl i Ježíšek. Kostel byl zcela zaplněný, lidé byli dojatí. Půlnoční 

mši zpěváci zopakovali  z chrámového kůru také na Štědrý den. 

Vánoční troubení 

23. prosince odpoledne v 16 hodin přijeli čtyři mladí trubači kapely Bysteranka zahrát koledy 

a vánoční písně, aby lidem oznámili příchod Vánoc. Přes deštivé počasí si posluchači rádi 

vyslechli pěkně přednesené písně a koledy si zazpívali s nimi. Pozadu nezůstaly ani přítomné 

malé děti, některé si při hudbě a zpěvu s chutí zatančily. 

Vánoční zábava 

26. prosince uspořádala TJ Sokol po léta tradiční Vánoční zábavu s hudbou BLADEX. Platících 

tanečníků bylo  360. 

 

 

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

 

Valná hromada 

V současné době činí členská základna 82 členů, z toho 24 žen, a z toho 4 dorostenky. Při 

valné hromadě Na Kovárně 28. prosince 2011 vedení zhodnotilo činnost sboru za rok 2011. 

Velkým přínosem pro zkvalitnění činnosti hasičů bylo v uplynulém roce získání nové 

cisternové stříkačky T 815. 

Zásahy výjezdové jednotky 

 V roce 2011 mělo výjezdové družstvo 21 členů a bylo vyzváno k   5 výjezdům.  

 2.  2.  2011 16.33 požár osobního auta v katastru městyse -  požár uhašen práškovým       

přístrojem (6kg) 
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31. 5. 2011  požár travního porostu v Borové – malý rozsah, rychle zlikvidován 

10.  7. 2011  požár na Sedloňově – planý poplach – zásah odvolán 

19. 8. 2011 18.58 technická pomoc při odstranění překážek a bahna z vozovky ve 

Vrchovinách – použito ruční nářadí i kropicí lišta na cisterně 

 19.30 téhož dne přejezd k požáru osobního auta u autobazaru Rohan Na 

Mydlárně – hašení provedeno novou vysokotlakou proudnicí  

19.  8. 2011 22.53 cestou na základnu nahlášen spadlý strom na silnici do Olešnice v O. h. 

–strom byl rozřezán, odstraněn z vozovky – po zametení byla silnice uvolněna 

pro provoz 

 

cvičení a soutěže dospělých 

 Sbor se úspěšně zúčastnil soutěží Náchodské primátor ligy 2011. V celkovém pořadí se ženy 

umístily na 2. místě, druhé družstvo žen NOVA na 5. místě a muži také na 5. místě. 3. září 

proběhla tradiční soutěž v našem městysi pod názvem O pohár starosty městyse. Sbor 

vynechal pouze soutěž Přibyslavský pohár, protože se ve stejném termínu uskutečnilo 

předávání ocenění městyse v soutěži Vesnice roku Královéhradeckého kraje 2011, ve které 

Nový Hrádek zvítězil. Hasiči byli v přípravách na slavnost nepostradatelní a velmi se zasloužili 

o její úspěch. 

Novým prvkem v roce 2011 byla společná cvičení a školení s polskými hasiči. Na polském 

území v Polanici- Zdroj nacvičovali zásah při dopravní nehodě autobusu a cisterny 

s nebezpečnou tekutinou. Na Broumovsku se nacvičovala likvidace požáru kotelny, záchrana 

ve výškách, hledání pohřešovaných osob při povodni, příprava stanů na stravování a na 

spaní. Těchto školení se vždy zúčastnilo 6 členů výjezdu. Práce hasičů je stále náročnější a 

dávno se již netýká pouze hašení požárů. Zájem o ni se přesto stále zvyšuje zejména mezi 

mládeží. 

cvičení a soutěže mládeže 

Mládež se během roku zúčastnila 11 soutěží. Soutěže se opět konaly v Broumově, České 

Metuji, Nahořanech, Bělovsi, Nízké Srbské, Bohdašíně u Č. Kost., Náchodě-Plhově, 

Bohuslavicích, Jaroměři, Hronově a v Mezilesí. Mladí se probojovali do okresního kola , které 

se konalo 28. května v Náchodě na Plhově a umístili se na čestném 10. místě. V požárním 

útoku v Bohuslavicích bylo mladší družstvo druhé, na pohárové soutěži v Jaroměři starší 

družstvo obhájilo již potřetí vítězství a putovní pohár mu již zůstane, mladší byli druzí. Mladší 

družstvo za celoroční činnost získalo pohár v aktivitě a pohár od starosty OSH za 3. místo 

v okrese. Mládež plnila také odznaky odbornosti – preventiva, strojník, velitel, cvičitel, 
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kronikář a účastní se  výtvarné a literární soutěže PO očima dětí. Za vedení kroniky se mladí 

umístili na prvním místě v okrese. Každoroční Mikulášskou nadílku s pohoštěním si plně 

zasloužili. 

cvičiště – požární zbrojnice – technika 

V roce 2011 došlo ve vybavení sboru k velkému úspěchu – podařilo se koupit novou 

cisternovou stříkačku  T  815 v projektu „ Spolupráce hasičských jednotek v česko-polském 

příhraničí…“. 7. května ji zástupci místních hasičů slavnostně převzali v Náchodě na náměstí 

stejně jako 10 dalších požárních sborů. Cisterna stála 5 milionů korun s finanční účastí sboru, 

městyse a sponzorů částkou 1,5 milionu. Pod vedením zkušeného instruktora se členové 

výjezdové jednotky zúčastnili poligonu v  Kopřivnici, kde se naučili dobře ovládat vozidlo. 

Z důvodu možnosti parkování stříkačky ve zbrojnici  musel být snížen nájezd a musela být 

osazena nová sekvenční vrata. 2. července se konalo na hasičském cvičišti posvěcení a 

předvedení stříkačky za účasti P. Jana Czarny, starosty hasičů a starosty městyse s ukázkami 

funkcí cisternové stříkačky a s obvyklým pouťovým občerstvením pro občany.    

Hasiči také provedli údržbu a kontrolu veškerého ostatního technického vybavení a zúčastnili 

se všech odborných školení  a zkoušek včetně zdravotních prohlídek. Nakoupili také 

potřebné pracovní stejnokroje, prodlužovací kabel, halogenová světla a novou 

elektrocentrálu Heron. Dokoupili i nezbytné dovybavení cisterny v celkové hodnotě 68 550,- 

Kč.       

spolupráce s veřejností 

Na valné hromadě představitelé sboru opakovaně ocenili velmi dobrou spolupráci s vedením 

městyse. Poděkovali za pomoc při využití jedinečné možnosti – získání nové stříkačky – 

představitelům městyse i občanům za sponzorské dary. Velkou pomoc poskytli hasiči 

v organizaci oslav získání titulu Vesnice roku, prováděli dozor na všech akcích v městysi, a na 

jaře zorganizovali svoz kovového odpadu. S hasiči z Libchyně oslavili 110 let trvání jejich 

sboru a s hasiči z Bohdašína 125 let sboru. Předvedli jim nejnovější techniku – novou Tatru. 

Zúčastnili se společně pochodu Hrádouská vařečka, v srpnu byli přítomni na Slavnostním 

setkání praporů v obci Roubanina na jižní Moravě a brzy potom provázeli Propagační jízdu 

historickou Pragou z roku 1928 z Bílých Poličan do Přibyslavi u Havlíčkova Brodu, kde se 

konalo největší setkání požárních vozidel v ČR – 333 – s názvem PYROCAR 2011.  

Tradičně s kytičkou hasiči poblahopřáli jubilantům a svým členkám ke svátku matek. 

Uspořádali ples i taneční zábavy. Provedli svoz železného šrotu. Pěkně vedli ručně psanou 

kroniku, psali příspěvky do Frymburských ozvěn a člen Milan Holinka vzorně vedl internetové 

stránky. 

Aktivita hasičského sboru v Novém Hrádku byla v roce 2011 ještě větší než v předchozích 

letech.                                                                                                                                                    
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Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek je jednou z 29 jednot Župy Podkrkonošské – Jiráskovy. 

Její 4 oddíly- lyžařský, volejbalový, fotbalový a florbalový jsou zařazeny pod sporty. Všechna 

cvičení a další sportovní činnost patří pod všestrannost. Přivítalo by se ustavení oddílu 

stolního tenisu, o který je zájem. 

stav členstva 

K 31. prosinci 2011 byl celkový počet členů TJ Sokol celkem 218, o 28 méně než 

v předchozím roce. Dospělých členů bylo 144 (mužů 70 a žen 74), dorostu 19 (chlapců 11 a 

dívek 8)  a žactva  55 (chlapců 35 a dívek 20). Zemřela dlouholetá členka paní Marie Říhová, 

bylo na ni vzpomenuto na výroční schůzi minutou ticha.  

Výroční členská schůze 

Na členské schůzi 5. března 2012 v restauraci Na Kovárně podali zprávu o činnosti starosta, 

náčelník, náčelnice, hospodářka, matrikářka a předsedové oddílů. 

Starosta ing. Jeroným Holý se pozastavil nad tím nejdůležitějším, co se odehrálo 

v uplynulém roce. Především to byl stav a vývoj rekonstrukce sokolovny. Opakovaně se 

podaly 3 žádosti o dotace. Žádost na rekonstrukci schodiště a přilehlých prostor podaná na 

MaS Pohoda venkova byla zamítnuta. Žádosti na MŠMT a MŽP byly odsouhlaseny jako bez 

závad a procházejí schvalovacím řízením. Zbývá jen čekat a doufat. 

Loni prošla sokolovna elektrorevizí s jasným závěrem. Další provoz kotelny a samotného 

kotle se v něm nedoporučuje a je jen na naše vlastní nebezpečí, jmenovitě tří topičů, pánů 

Štěpána, Bohadla a Rauleho. V současnosti vypadá situace tak, že pokud nedostaneme obě 

dotace, budeme muset sokolovnu na zimu zavřít. 

Na podzim začala příprava na XV. všesokolský slet 2012, který se bude konat na počest 150. 

výročí založení Sokola. Starosta ocenil práci cvičitelů a cvičenců nacvičujících 3 sletové 

skladby a za náročnou práci jim poděkoval. Regionální slet se uskuteční 3. června 2012 

v Novém Hrádku jako součást oslav 650 let založení městyse. 

Hlavní akce pořádané jednotou během roku 2011 :  Sokolský ples (142 platících), maškarní 

bál (82 dětí a 101 dospělých), koncert Pink Floyd Revival (222 platících), Hrádouská vařečka a 

Župní turistický sraz (902 účastníků), župní přebor v přespolním běhu (93 účastníků), 
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Posvícenská zábava (148 platících), Štěpánská zábava (360 účastníků), zimní přejezd 

Orlických hor na běžkách (43 účastníků). 

Starosta Ing. Jeroným Holý podal krátkou zprávu také jako vedoucí oddílu volejbalu. Rok 

2011 pro oddíl znamenal útlum činnosti z důvodu odchodu dvou hráčů základní sestavy na 

vysokoškolská studia. Oddíl již nebyl schopen obsadit náročnou Amatérskou volejbalovou 

ligu v Hradci Králové. V Kostelecké lize smíšených družstev obsadil 4. místo z 9 účastníků. Ve 

finále okresní soutěže vesnických jednot okresu Náchod byl na 2. místě z 8 účastníků. 

Největším úspěchem bylo vítězství v Župním přeboru smíšených volejbalových družstev 

v Žírči u Dvora Králové v měsíci září.  

Náčelnice Lidmila Martinková vystoupila se zprávou za cvičení zvané  všestrannost. Fotbal, 

florbal, cvičení rodičů s dětmi, rekreační volejbal, posilovna, aerobic, zdravotní cvičení 

obětavě a nezištně zajišťují cvičitelé ing. Pavel Sobotka, Stanislav Drašnar, Michal Brenner, 

Radka Machová, Jiří Hánl ml., Lucia Hrnčířová, Miloš Langr, Bohouš Petr, Markéta Vaňková, 

Lidmila Martinková a Zdeněk Martinek. Vedle pravidelných cvičení někteří nacvičují i sletové 

skladby. Skladbu pro mladší žactvo a rodiče a děti nazvanou „Ať žijí duchové“ nacvičuje 

Lidmila Martinková, aerobní skladbu se švihadly pro ženy s názvem „Nebe nad hlavou“ 

nacvičuje Markéta Vaňková  a skladbu pro muže nazvanou „Chlapáci  III“ vede Zdeněk 

Martinek. Lidmila Martinková a Markéta Vaňková jsou také vedoucí skladeb za župu, Zdeněk 

Martinek je zástupcem vedoucího. Nácvikem se zabývali již celý rok. Práce cvičitelů je krásná, 

ale vyžaduje velkou obětavost , soustavnost a důslednost. Má velký výchovný dopad. 

Náčelnice Lidmila Martinková za 35 letou práci v Sokole po zásluze 21. listopadu obdržela 

čestnou cenu Křesadlo 2011.  Starosta městyse Bc. Zdeněk Drašnar ve Frymburských 

ozvěnách mj. uvedl: „Paní Lidmila Martinková je žena se širokým srdcem, která si váží dobra 

a dovede jej uskutečňovat. Vše dělá naplno, dotahuje věci do konce. Je nám všem 

kamarádkou a velkým příkladem.“ (  V loňském roce tuto cenu obdržel za 50 let práce 

v Sokole Jeroným Holý.) 

Oddíl všestrannosti zajišťoval Sokolský bál, Dětský maškarní bál, přechod Orlických hor na 

běžkách, zájezd autobusem do divadla Mamzelle Nitouche do Vysokého nad Jizerou, 

Šibřinky, pochod Hrádouská vařečka, župní turistický sraz, výlet do Polska – Jarkowa (26 

účastníků),  výstavu při oslavách Vesnice roku, výlet do Krkonoš (29 účastníků), Vánoční 

zábavu a jako první akci k oslavám 150 let Sokola návštěvu melodramatu Prodaná nevěsta 

v Hradci Králové. Společně prožité chvíle při práci, cvičení i zábavě pomáhají lidi sbližovat. 

Hrádouská vařečka a Sraz župy Podkrkonošské - Jiráskovy 

XXIX. ročník pochodu se konal spolu se župním srazem 14. května 2011. Zúčastnilo se ho 

rekordních 902 lidí, z toho 196 bylo dětí do 15 let. Největší počet pochodujících 236 byl 

z Nového Hrádku, 124 z Nového Města n. Met., 112 z Náchoda, a 81 z Dobrušky. Pochodující 

přišli z 84 různých míst. V rodinných kolektivech se zapojilo 60 zájemců, velkou vařečku 
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dostalo 7 kolektivů. Nejstarším účastníkem byl Zdeněk Bíl (1927) z Náchoda. Kontrola byla u 

Čtvrtečků na Rzech . Počasí bylo krásné, slunné. Presence účastníků župního srazu se konala  

na náměstí, účastníky uvítal a pozdravil starosta městyse a u pomníků padlých se uskutečnila 

krátká vzpomínka na osvobození 8.5.1945. Vyvrcholením župního srazu byl pochod po 

různých trasách Hrádouské vařečky. 

Předseda lyžařského oddílu a náčelník jednoty Jeroným Holý se ve svém vystoupení zaměřil 

na sportovní činnost a provozování lyžařského vleku. 

Citace zprávy: 

Sportovní činnost 

Výcvikový rok 2011-12 jsme zahájili se 4 novými žáky přípravným obdobím cyklistickými 

výlety s kondičními běhy v okolí.  Též se děti zúčastnili přespolních běhů: okresní finále 

Vesnické tělovýchovy ČSTV v Mezilesí a župního přeboru v Novém Hrádku, který již tradičně 

pořádáme s všestranností v blízkosti hradu Frymburk. Po změně času z letního na zimní jsme 

s dětmi zahájili kvalitní kondiční přípravu na sezonu v sokolovně. Kvalita se vyplatí, již několik 

sezon jsme neměli na soustředění v Krkonoších ani během sezony úraz.    

Před Vánocemi jsme tradičně odjeli na soustředění v Peci p.S.  To se vyvedlo a rozježděnost 

na dlouhých tratích byla na dětech po zahájení provozu na Panské stráni vidět. 

28.1.2012 jsme uspořádali na Velké Panské Župní přebor v obřím slalomu pro všechny 

kategorie. Závodila tady i starostka župy. Začátkem února jsme v krutých mrazech vyslali 

závodníky na přebor ČOS do areálu Obří sud u Liberce. Všichni naši žákovští závodníci si 

přivezli medaile. 

Na 4.3.  jsme vypsali 25. ročník závodu žactva O cenu Frymburku. Škoda, přišla velká obleva a 

museli jsme závod odvolat. Sezonu zakončíme pravděpodobně na Ceně Metuje příští sobotu 

v Deštném. 

I když sezona byla, tak ne taková, abychom se dále nepotýkali s finančními problémy. 

Neobsazujeme svazové závody, jezdíme jen na závody pořádané spřízněnými oddíly a 

Sokolem. Členství ve Svazu lyžařů udržujeme jen pro aktivní trenéry.  

Dětí máme v celoročním tréninku 16, celkem členů jsme vykázali pro ČOS 42. Je to 

neobvyklé, ale většina ze závodní činnosti převažuje letními aktivitami pořádanými Župou a 

pod hlavičkou Vesnické tělovýchovy pořádané ČSTV. 

Sportovně oddíl vede, odhaduji 30 let, Vašek Sychrovský, trenér II třídy a pomáhá mu též 

stejně kvalifikovaná dcera Pavlína. Vloni se vyškolili 3 noví trenéři III. třídy, zároveň získali i 

průkazy rozhodčích a jsem přesvědčen, že o lyžování na Hrádku nemusíme mít strach.  
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Na podzim jsme dělali nábor dětí, ale moc úspěšní jsme nebyli. Snad sezona, která se letos 

docela vydařila, naláká více dětí - vlastně rodiče dětí kolem 6 let.  

Provozování lyžařského vleku 

V sezoně se konečně rozjel vlek i pro veřejnost. Trochu byla smůla, že když byly ideální 

podmínky a po dlouhých letech jsme mohli zvát na Panskou stráň lyžaře, tak  krutě mrzlo a 

jezdili jen ti otrlí. Reklamu areálu jsme rozjeli jak nejlépe jsme mohli, sice trochu pozdě, 

přesto to na návštěvnosti areálu bylo znát. Články vyšly v krajském i okresním tisku, plakáty 

se rozvěsily po okolí a letáky rozdaly, kde se dalo. Zdá se, že o hrádovském areálu veřejnost 

opět něco ví. Pokud je na stráni dostatek sněhu, je slyšet chvála v porovnání s Olešnicí. 

Lyžařům se líbí členitost sjezdovek a možnost ježdění ve volném terénu.  

Reklamní plachty, které jsme vyvěsili u hasičárny, na Rokolském mostě a u kina snad také 

splnily úlohu návštěvnosti. Ta na Rokolském mostě vydržela necelé 3 dny, ale to se dalo 

předpokládat.  

Věříme, že se podaří vybudovat na Panské stráni umělé zasněžování. Rozšíření Velké Panské 

až k vleku je na dobré cestě. Snad vznikne krásná široká sjezdovka s možností zasněžování 

včetně vleku. Vašek Sychrovský dal zhotovit studii s výčtem materiálu, prací a odhadem 

nákladů. Zadal též projekt posílení přívodu elektrické energie do areálu. V současnosti tam 

vede kabel, který lze zatížit pouze 50A a pro zasněžování bude potřeba min. 200A.  

V poslední době se ukazuje skutečnost, že zasněžování už není všelék. Malé areály trpí malou 

návštěvností a bojují s ekonomičností. Můj nápad z loňska, vybudovat SKI-BI crosovou dráhu 

po Malé Panské a na houpačkách vpravo od Pazderny není zatracen a určitě by přitáhl 

návštěvníky. Nápad počítal i s tím, že by se dráha využívala i v letním období. To však narazilo 

na možnost přepravovat na vleku cyklisty i s bicykly. Zkoušky prokázaly, že pokud se pohon 

vleku nevybaví frekvenčním měničem, tak to není možné. 

 Frekvenční měnič, který umožní zpomalit rychlost vleku na minimum, je na prvním místě, jak 

by se měl vlek modernizovat. Je to potřeba nejen kvůli přepravě cyklistů, ale hlavně kvůli 

přepravě malých dětí a odstranění nepříjemných rázů při zapínání vleku, když je plně 

obsazen lyžaři. Pohon vleku enormně trpí, proto jsme vloni zaplatili 68000 Kč za jeho opravu 

a zvuky v náhonu signalizují poruchu i po letošním provozu. 

Provoz lyžařského vleku ukázal, že zakoupení odbavovacího systému bylo opodstatněné. Bez 

turniketu už si to nedokážu představit. Odhaduji, že by tržby byly tak o 20% menší, nehledě 

na nepříjemnosti při kontrole jízdenek vlekařem.  

Také se ukázalo, že bodujeme jednoduchostí cen jízdenek a tím, že děti do 6 let neplatí. 

Rodin s malými dětmi opravdu přibylo. 
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 A ještě dlužím trochu čísel. Za dosud 45 provozních dnů jsme utržili 80 360 Kč na jízdném a 

4 500 Kč za občerstvení. Režijní náklady odhaduji na 35 000 Kč včetně elektriky a nafty. 

Nákup občerstvení činil asi 3200 Kč. Největší tržba byla v neděli 29.1. – 11 220 Kč. Ostatně to 

byl jediný víkend z celé sezony, kdy vyšlo počasí. 

Ještě bych se rád vyjádřil k návštěvnosti Nového Hrádku v zimním období mimo areál. 

V regionálním tisku jsem se dočetl, že obce Jestřebích hor a Machovska nakoupily sněžné 

skútry, kterými upravují stopy pro běžkaře. Prostředky získaly od sdružení Kladské pomezí a 

Společnosti pro rozvoj turistického ruchu Branka. Běžkařské terény za sokolovnou, kolem 

Dlouhého, Rzů a pod Strážnicí si o rekreační pohyb přímo říkají a upravené stopy už jsou 

standardem. Asi by se dala najít lyžařská cesta z Dlouhého přes Tasov do Olešnice, která by 

vyřešila nepříjemné putování lyžařů po silnicích na důležité turistické Jiráskově cestě. 

Myslím, že by se o nákup skútru mohl městys pokusit. 

  Konec citace zprávy předsedy lyžařského oddílu.   

 

 

R  ů  z  n  é  

částečné zatmění Slunce 

4. ledna 2011 proběhlo částečné zatmění Slunce (z 80%). Ze Slunce zbyl jen srpek. Při jasném 

počasí bylo zatmění dobře pozorovatelné i z našeho městyse. Další takový jev nastane až 

v roce 2015. 

Tříkrálová sbírka 2011 

8. ledna obcházely domácnosti skupinky při Tříkrálové sbírce  2011. Chodily dům od domu 

s koledou a pokladničkou, do které mohli občané přispět třeba jen malou finanční částkou ve 

prospěch dobré věci. 

úmrtí Jiřího Dienstbiera 

8. ledna zemřel ve věku 73 let bývalý disident, novinář a polistopadový ministr zahraničí a 

senátor ve funkci Jiří Dienstbier. Za jeho působení ve vládě padla železná opona a uskutečnil 

se odsun sovětských vojsk. Rozloučení s ním proběhlo 14. ledna v prostorách Senátu ČR. 

záplavy 

14. ledna postihly záplavy tentokrát jižní a severní Čechy. 
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Bar Skleník 

4. února byl otevřen nad samoobsluhou p. Švorce Bar Skleník. Po celý rok vyvíjel značnou 

aktivitu a úspěšně konkuroval restauraci Na Kovárně. 

memorandum 

17. února podepsal ministr zdravotnictví s vůdci akce „Děkujeme, odcházíme“ 

memorandum. Lékařům přidali na platech 5 – 8 tisíc Kč měsíčně a mohli se případně vrátit 

na původní místo. 

Arabská bouře 

25. února začaly bouře na Arabském poloostrově – v Tunisu, Egyptě, Libyi a také v Bagdádu. 

Zejména mladí lidé, kteří již mají větší povědomost o světě, vystoupili radikálně proti 

vládnoucím totalitním režimům a za velkých ztrát nastolovali režimy nové. Nejkrvavější boje 

byly v Libyi. 

úmrtí Arnošta Lustiga 

26. února zemřel ve věku 84 let Arnošt Lustig, spisovatel, který v mládí přežil holocaust 

Osvětimi,   Buchenwaldu i Terezína. Přežít mu pomohl bytostný optimismus. 

stoletý režisér 

28. února 2011 se dožila 100 let legenda českého filmu, režisér a profesor FAMU, Otakar 

Vávra.  Zemřel po zlomenině nohy v krčku 15. září 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

nový Královéhradecký biskup 

3. března byl jmenován 25. Královéhradeckým biskupem mladý (53let), vzdělaný a světa 

znalý Mons. Jan Vokál. Dosud působil v Římě. Vystudoval mj. také kybernetiku a práva. Do 

úřadu byl uveden 14. března. 

zemětřesení v Japonsku 

11. března se vyděsil celý svět. Japonsko s odstupem 140 let postihlo velké zemětřesení 

s následnou vlnou tsunami.  Zasáhlo jadernou elektrárnu Fukušima a došlo k jaderné 

katastrofě s únikem radioaktivity. Vlna byla vysoká až 7m , měla obrovskou sílu a odnášela 

všechno, co jí stálo v cestě. Zasaženo bylo 2100 km pobřeží, zahynulo nejméně 1000 lidí, 

evakuováno bylo  210 tisíc lidí, 4 miliony domácností byly bez proudu…apokalypsa. Honšú se 

posunulo o 2 m, hnula se i zemská osa. Vše se stalo pouhých 200 km od Tokia. Panika 

nenastala, Japonci byli ukáznění a tragedii  s předpokládanými velkými a dlouhodobými 

následky nesli s noblesou. Celý svět však tonul ve strachu a výroba energie z jádra dostala 

pořádnou ránu. 
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bombardování Libye 

18. března byla vyhlášena bezletová zóna nad Libyí. 19. března začali spojenci bombardování 

z důvodu zastavení vraždění vlastních občanů režimem Muammara Kaddáfího. Po 40 ti 

letech despotické vlády ho po předchozím náletu NATO na jeho konvoj povstalci 20. října 

2011 zabili ve chvíli, kdy se schoval do kanálu u rodné Syrty. Léta hromadil majetek pouze 

pro sebe a svou rodinu a v zájmu toho podporoval terorismus. Nakonec se bál všech a všeho, 

měl ženskou ochranku. Povstalci prohlásili Libyi za osvobozenou a vyzvali Libyjce 

k celonárodnímu usmíření. Kam bude dál Libye kráčet? 

nový předseda ČSSD 

19. března byl na sjezdu ČSSD zvolen novým předsedou strany ing. Bohuslav Sobotka. 

konec papírové bankovky 

1. dubna skončila platnost papírových padesátikorun s vyobrazením sv. Anežky české. 

50. výročí letu 

12. dubna uplynulo již 50 let od prvního letu člověka, Jurije Gagarina,  do vesmíru. 

svoz železného šrotu 

18. dubna provedli hasiči v městysi každoroční svoz železného šrotu. 

anglická královská svatba 

29. dubna se za účasti 1900 hostů a pozornosti celého světa anglický princ William oženil 

s Kate Midletonovou, krásnou nevěstou, jejíž závoj zdobil diadém. Královna Alžběta II. jim 

udělila tituly vévoda a vévodkyně z Cambridge a další. 

blahořečení papeže Jana Pavla II 

1. května byl v Římě po pouhých 6 letech od své smrti blahořečen všemi oblíbený a celým 

světem uznávaný papež polského původu Jan Pavel II. 

státní maturity 

2. května byly po dlouhé době (16 let) a nákladné přípravě spuštěny státní maturity. 

zabití nejhledanějšího teroristy 

2. května zabilo americké komando v tajném luxusním sídle v Pákistánu nejhledanějšího 

teroristu světa a iniciátora útoku 11. září 2001 na americké obchodní centrum, newyorská 

dvojčata, Usáma bin Ládina. 
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návrat zimy 

3. května se vrátila zima s téměř 10 cm sněhu a následným silným nočním mrazem (až -7 

stupňů i více). Mráz hodně poškodil rašící přírodu, zejména kvetoucí třešně, ořechy, 

jehličnany i květiny. Vlašské ořechy se proto letos neurodily vůbec žádné. 

nová čekárna 

V měsíci květnu byla na náměstí instalována nová prosklená autobusová čekárna. 

svoz nebezpečného odpadu 

28. května byl proveden svoz nebezpečného odpadu pro občany městyse zdarma. 

výbuch islandské sopky  

23. května vybuchla na Islandu s velkou intenzitou sopka Grimsvotn. Nad kráterem se 

vytvořil 19 km vysoký sloup lávy a prachu. Výbuch opět omezil letecký provoz. 

úmrtí biskupa Mons. Karla Otčenáška 

24. května zemřel ve věku 91 let totalitním režimem pronásledovaný Mons. ThLic. Karel 

Otčenášek, PaedDr.h.c. , arcibiskup a bývalý 23. královéhradecký biskup.  

zadržení „srbského řezníka“ 

V Srbsku byl po 16 letech zadržen hledaný „srbský řezník“, generál Ratko Mladič, 

zodpovědný mj. za masakr 8000 lidí v Srebrenici. Byl vydán soudu v Haagu. Jeho zatčení 

může být pro Srbsko „vstupenkou do EU“. 

úmrtí ministra financí v.v. 

27. května se konal v chrámu sv. Víta v Praze pohřeb Eduarda Janoty, bývalého ministra 

financí, dlouholetého finančního experta a slušného člověka. 

stávka odborářů v dopravě 

16. června proběhla stávka odborářů v dopravě na protest proti plánovaným reformám.  

V průvodu šlo v Praze asi 1000 lidí. Poprvé v historii stálo metro. Žádný ze  7 tisíc vlaků 

nevyjel a nepřepravilo se tím půl milionu lidí. Z Prahy se stala cyklistická metropole, kolaps 

v dopravě nenastal. Některá česká města protestovala symbolicky. 

zatmění Měsíce 

Z 15. na 16. června bylo unikátní stominutové zatmění Měsíce . Bylo nejdelší za posledních 

11 let. Na našem území však bylo zataženo, úkaz byl dobře viditelný u našich protinožců 

v Austrálii. 
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ukončení analogového televizního vysílání 

30. června skončilo v naší oblasti analogové vysílání televizního signálu  a televize začala 

vysílat pouze digitálně. 

nečekaný tenisový úspěch 

2. července překvapivě vyhrála mladá teniska Petra Kvitová z Fulneku Wimbledon a získala 

„stříbrný talíř“. Zvítězila ve dvou setech proti Rusce Márii Šarapovové. Zápasu se zájmem 

přihlížely naše bývalé závodnice Jana Novotná  a  Martina Navrátilová. Petře Kvitové udělilo 

město Fulnek čestné občanství. 

úmrtí houslového virtuosa 

7. července zemřel ve věku  81 let  houslový virtuos a pravnuk světového skladatele  

Antonína Dvořáka, Josef Suk. 

konec éry raketoplánů 

8. července v Americe odstartoval poslední raketoplán Atlantis  a tím skončila éra letů 

raketoplánů. 

úmrtí televizní hlasatelky 

8. července ve věku  77 let zemřela ve své době velmi oblíbená a později perzekuovaná 

televizní hlasatelka Milena Vostřáková. 

úmrtí posledního následníka českého trůnu 

17. července se konal velkolepý pohřeb Otto von Habsburka, posledního člena dynastie a 

následníka českého   trůnu. Zastával funkci europoslance a zemřel ve věku 98 let. 

povodně 

22. července dorazily povodně i do východních Čech. Dva dny vytrvale pršelo. Stoupla 

hladina Dědiny v okolí Dobrušky a Zlatého potoka na Cháborách. Hasiči museli přestěhovat 

děti z tábora v Mělčanech a u Sedloňova se propadla silnice. 

masakr v Oslu 

22. července se odehrál v norském Oslu a na nedalekém ostrově neuvěřitelný masakr. 32 

letý  Nor  Andres Behring Breivik, přestrojený za policistu, na protest proti imigrantům 

odpálil v autě bombu před sídlem premiéra a později zaútočil na ostrov, kde byly na táboře 

děti. O život připravil desítky především mladých lidí. Útočník byl považován za slušného 

člověka. Psal však 9 let manifest, měl 1500 stránek. Chtěl změnit svět. Potají vyráběl bombu, 

kterou zaútočil. Útoků nelitoval, řekl: „Činy byly hrůzné, ale nutné“. Proti němu se zvedla 
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v Norsku i ve světě vlna odporu.   Zuřivý dav křičel: „Zradil jsi naši zemi!“ Takovou hrůzu 

v mírném a spořádaném Norsku nikdo nečekal. 

hurikán Irene 

27. srpna nečekaně zasáhl východní pobřeží Ameriky ničivý hurikán Irene a bezprostředně 

ohrozil 370 tisíc lidí na pobřeží. Ohrožen byl New York a Washington. Zahynulo 9 lidí. 

letecká    tragédie 

7. září havarovalo v letadle u Jaroslavli  hokejové mužstvo Jaroslavle a všichni hokejisté 

zahynuli. Byli mezi nimi i   3 čeští mistři světa,  Jan Marek, Karel Rachůnek a Josef Vašíček. 

Byla to obrovská tragédie zejména pro jejich mladé rodiny. Veřejnost se s oblíbenými 

sportovci rozloučila 11. září na pietním shromáždění na Staroměstském náměstí, kterého se 

zúčastnil i arcibiskup Dominik Duka. 

úmrtí textaře Pavla Vrby 

7. září zemřel znamenitý textař a básník  Pavel Vrba. Byl autorem skvělých textů písní našich 

předních zpěváků včetně Petra Jandy z Olympiku. 

vzpomínka na 11. září 2001 

11. září uplynulo 10 let od útoku na „newyorská dvojčata“, který změnil svět. Bezpečno 

před teroristy přestalo být i v Americe. Začal celosvětový velmi nákladný, pro lidi nebezpečný 

a někdy marný boj s terorismem.  Rok 2001 – vpád do Afganistánu, rok 2003 – vpád do Iráku 

– Usáma bin Ládin zlikvidován až v roce 2011. 

lanovka na Sněžku 

22. září začala stavba nové lanovky na Sněžku. Stavba by měla být ukončena na jaře roku 

2014. 

úmrtí scénáristy Jiřího Hubače 

27. září ve věku 82 let zemřel známý scénárista   Jiří Hubač. Vzpomeňme např. na seriály 

Jaroslava Dietla  - Sanitka, Tří chlapi v chalupě, aj. 

pomník T.W. Wilsona 

5. října byl po 70 letech v Praze před Hlavním nádražím znovu odhalen pomník amerického 

prezidenta  Thomase  Woodrowa  Wilsona. Poprvé byla socha stříbrná a odhalena byla 

v roce 1928. Nacisté ji strhli. 
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úmrtí zakladatele Apple 

5. října zemřel ve věku pouhých 56 let zakladatel počítačové firmy Apple  a vizionář  Steve 

Jobs.  Myslel  10 let dopředu před ostatními. Jeho „nakousnuté jablko“ vstoupilo v roce 1976 

do domácností a ovlivnilo celou generaci. 

úspěch žokeje Josefa Váni 

9. října dosáhl 58 letý žokej  Josef Váňa  dalšího těžko uvěřitelného úspěchu. Vyhrál poosmé 

Velkou Pardubickou na koni Tiumen.  

7 miliard lidí na Zemi 

31. října bylo veřejně vyhlášeno, že počet obyvatel naší planety dosáhl  7 miliard. 

úmrtí malíře Zdeňka Milera 

30. listopadu zemřel ve věku 90 let autor „krtečka“ Zdeněk Miler. Jeho „krteček“, již 55 ti 

letý,  jeho i nás proslavil ve světě, letěl dokonce s americkým kosmonautem do vesmíru. 

ukončení provozu prodejny  textilu 

V prosinci 2011 se po  20 ti letech uzavřela  provoz prodejna textilu  3XS  u Sychrovských.           

stávka učitelů 

7. prosince  se na protest proti změně v odměňování učitelů uskutečnila jednohodinová 

stávka učitelů. Do stávky se zapojilo  1600 škol, včetně místní základní školy. 

návštěva ruského prezidenta v Praze 

7.  a   8. prosince proběhla v Praze za velkých bezpečnostních opatření oficiální návštěva  

ruského prezidenta  Dmitrije Medvěděva  a jeho ženy  Světlany. S prezidentem Václavem 

Klausem podepsal ruský prezident obchodní smlouvy na kontrakty za 54 miliardy  (dostavění 

Temelína, výstavba železnice na Sibiři a elektrárny za Uralem českou firmou..). Český 

prezident také otevřel výstavu zapůjčeného výběru carských klenotů, jejíž instalaci řídila 

dcera prvního kosmonauta Jurije Gagarina. 

tibetský dalajláma v Praze 

10. prosince přijel do Prahy na pozvání  Václava Havla na Fórum 2000 tibetský dalajláma. 

Bylo zřejmé, že setkání těchto dvou přátel bylo poslední. Bývalý prezident dalajlámu přijal už 

ve velmi špatném zdravotním stavu.       
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úmrtí  severokorejského vůdce 

17. prosince zemřel ve věku 69 let severokorejský vůdce, diktátor Kim Čong – il. Jeho úmrtí 

Severní Korea ohlásila se 2 denním zpožděním. Smrt vůdce vyvolala v zemi  fanatické a 

hysterické projevy. Do čela země nastoupil syn zesnulého Kim Čong – un. 

úmrtí prezidenta Václava Havla 

V neděli 18. prosince 2011 zemřel ve spánku na Hrádečku u Trutnova poslední prezident 

Československa a bývalý prezident České republiky Václav Havel. Na Pražském hradě působil 

13 let. Odešla navždy morální ikona. Zavládl všeobecný smutek v naší zemi i po celém světě. 

Byla to tvář, symbol naší republiky navenek. Odešel neúnavný bojovník za lidská práva. 

Většina lidí ho milovala pro jeho lidské vlastnosti. Rychle si získával přátele a do každého                                                   

jednání uměl vnést humor. Po jeho skonu se rozezněly zvony, lidé se shromažďovali a 

spontánně rozsvěceli svíčky na Václavském náměstí a na dalších místech s jeho osobou 

spjatých v Praze i mimo ni. Podepisovali kondolenční listiny. Atmosféra v předvánočním čase 

připomněla události z roku 1989. 19. prosince byly jeho ostatky vystaveny v Pražské 

křižovatce, kterou založil a měl velmi rád a lidé se mu v dlouhých frontách chodili poklonit. 

Přišlo jich 10 tisíc.  Prezident Václav Klaus přednesl nad rakví velmi procítěný projev. Byl 

vyhlášen 3 denní státní smutek. Den po jeho smrti byl navržen ke schválení zákon „Václav 

Havel se zasloužil o demokracii a o stát“. Je až neuvěřitelné, jak velkou odezvu mělo jeho 

úmrtí ve světě. V den pohřbu byl vyhlášen státní smutek také na Slovensku. 21. prosince se 

asi 10 tisíc lidí, i mladých, zúčastnilo pohřebního průvodu Prahou z Pražské křižovatky na 

Pražský hrad. Tak plný Karlův most nikdo nepamatuje. Vše bylo tiché, spontánní a velmi 

důstojné. Před hradem skončila neoficiální část průvodu. 6 kladrubských vraníků vyjelo 

s lafetou z kasáren hradní stráže a rakev byla na ni přenesena a zakryta státní vlajkou. 

K pozůstalým za rakví se připojili vládní činitelé. Vše připomínalo pohřeb T.G. Masaryka. Přes 

Hradčanské náměstí šel průvod do Vladislavského sálu, kde byl Havel před 20 lety zvolen 

prezidentem. Sál byl plný vysokých ústavních činitelů. Současný prezident opět přednesl 

důstojný projev. Při sborovém zpěvu se chodili přítomní poklonit k rakvi. Do pohřbu jich do 

Vladislavského sálu přišlo 35 tisíc. Sál byl otevřený po oba dny před pohřbem až do 23 hodin. 

Všechno bylo velmi pietní a dobře zvládnuté. Pohřeb, který se konal v pátek 23. prosince si 

vyžádal velká bezpečnostní opatření jako při mezinárodních summitech. Pozvání dostalo 300 

hostů. Přijelo více než 40 delegací, vládních letadel přiletělo 35. Pohřeb byl pro všech 1000 

lidí přítomných v chrámu sv. Víta působivým zážitkem. Promluvil arcibiskup Dominik Duka, 

Havlův spoluvězeň na Borech, Václav Klaus, Karel Schwarzenberg, Madeleine Albrightová, 

biskup Václav Malý. Pohřbu se zúčastnilo 16 současných i minulých hlav států. Z Ameriky 

přiletěli i manželé Clintonovi,  herec Alain Delon a další. Na závěr obřadu zazněla hymna, byly 

vypáleny salvy z děl a odchod lidí  z katedrály provázely zvony. Následoval odvoz ostatků na 

soukromé rozloučení do strašnického krematoria.  
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Spousty květin od smutečních hostů byly za několik dní s pietou puštěny po Vltavě, velké 

množství svíček se shromáždilo k dalšímu využití. Vyrobilo se z nich velké voskové srdce. 

 

 

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

 

Rodičům se narodili  (10) 

Tomáš Škoda a Jana Čtvrtečková  Nový Hrádek-Dlouhé 3 14. 1. 2011 Náchod 

      syn    Tomáš 

Bohdan Přibyl a Anna Ewa Přibylová      Nový Hrádek 106         1. 2. 2011              Náchod 

           dcera   Šárka 

Pavel  Vondřejc a Aneta Vondřejcová  Nový Hrádek-Dlouhé 38    18. 3. 2011   Hradec Králové 

         syn  David 

Jaroslav Zelený a Renata Přibylová       Nový Hrádek  10        30. 3. 2011 Náchod 

         dcera Eliška 

Josef Duška  a Pavlína Stříbrná     Nový Hrádek  299           3. 4. 2011  Náchod 

         dcera  Petra 

Leoš  Tymel a Veronika Tymelová    Nový Hrádek  70        3. 6. 2011  Náchod 

        syn  František 

Leoš  Tölg  a  Michaela Tölgová    Nový Hrádek  343        23. 8. 2011       Nový Hrádek 

        dcera  Lenka       

Jiří Škoda  a Helena Škodová    Nový Hrádek  347        17. 9. 2011    Rychnov n.  Kn. 

       syn  Matouš 

Petr  Švorc a Veronika Jirounková      Nový Hrádek  328       25. 11. 2011 Náchod 

       syn  Oliver   
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Pavel Pop a Vlasta  Ježková   Nový Hrádek  259      1. 12. 2011  Náchod 

       dcera  Valerie     

   

 

Sňatek uzavřeli 

Michal  Valášek  a  Lenka  Kulichová        Slavoňov – Kadaň   12. 8.  2011 

              na hradě  Frymburk 

 

Výročí svatby oslavili 

50 let společného života – zlatou svatbu 

Antonín a Vlasta   Jirákovi  Nový Hrádek   306       22. února   2011 

Josef  a  Marie  Šotolovi  Nový Hrádek   351       29. dubna  2011 

Josef   a  Blanka  Přibylovi  Nový  Hrádek  142      10.  června  2011 

Antonín  a  Marie  Grimovi  Nový  Hrádek  202       14.  října     2011 

 

 

Z      n a š i c h     ř a d    o d e š l i  ( 6 občanů) 

Antonín  Jirák z Nového Hrádku čp.  306  zemřel ve věku 73 let 21. března 2011 v Náchodě . 

Pohřeb žehem měl po rozloučení v obřadní síni v Náchodě 24. března. Pocházel z Borové. 

Vyučil se černému řemeslu v Rubeně Náchod, kde po vyučení také pracoval. Později přešel 

do zemědělství a byl až do odchodu do důchodu mistrem v opravně zemědělských strojů 

v Borové. S manželkou vychovali dva syny a dceru. Byl členem dobrovolných hasičů, pracoval 

jako preventista a staral se o hasičskou techniku. Po léta pomáhal zajišťovat občerstvení při 

hasičských akcích. Byl společenský a mezi spoluobčany pro svou veselou povahu oblíbený. 

Josef Ježek z Nového Hrádku čp. 151 zemřel náhle ve věku  60 let 21. května 2011 při 

turistickém pobytu v Jeseníkách. Po rozloučení v obřadní síni v Bačetíně 27. května měl 

pohřeb žehem. Vystudoval na strojního inženýra a pracoval ve Stavostroji v Novém Městě 

nad Metují a potom na vedoucím místě v Rychnově v podniku  FAB. Odtud odešel do 

předčasného důchodu. S manželkou vychovali syna Pavla a dceru Lenku. Velmi se těšil ze 
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svých vnoučat a rád se jim věnoval. Měl mírnou povahu a byl velmi ochotný každému 

pomoci. 

Karel Pavel  z Nového Hrádku čp. 95 zemřel ve věku 70 let 30. května 2011 v Domově 

důchodců v Náchodě. 2. června byl pohřben do rodinného hrobu na místním hřbitově. Od 

mládí pomáhal rodičům v hospodářství a po jejich smrti žil v domě sám. Byl svobodný a spíše 

samotář. Nějaký čas byl zaměstnán v Kovodružstvu, ale většinu svého života pracoval v lese. 

S traktorem stahoval dřevo pro státní lesy. Byl členem dobrovolných hasičů. Měl rád les a 

přírodu vůbec, zvláštní zálibu měl v samorostech. Některé si vzal i do domova důchodců, kde 

dožil. 

Marie Říhová z Nového Hrádku  96  zemřela po krátké nemoci ve věku  90 let  13.  června 

2011 v nemocnici v Broumově. Pohřeb měla po zádušních obřadech v  kostele 20. června do 

rodinné hrobky na místním hřbitově. Zesnulá celý svůj život prožila v Novém Hrádku. 

Absolvovala studium na Rodinné škole. V mládí pomáhala svým rodičům v pekařství a 

v hospodářství. Mnoho let pracovala v družstvu Velorex , nejprve v naplétárně kol a později 

v Dolích v náročném vlhkém prostředí  povrchové úpravny laminátových sajdkár. 

S manželem vychovali 3 syny, Jaroslava, Vladimíra a Ivu. Zesnulá se musela smířit 

s odchodem manžela i svého nejmladšího syna Ivy. Byla velmi sečtělá. Do pozdního věku se 

zajímala o veřejné dění, byla dlouholetou členkou TJ Sokol a místní organizace Českého 

červeného kříže. Vyhlášené byly její výborné trubičky, které ochotně pekla na akce pro děti, 

na plesy i jednotlivě pro zájemce. Byla uznávanou osobností. 

Zdeněk   Drašnar  z Nového Hrádku čp. 269 zemřel ve věku  81 let  2.  srpna  2011 v Novém 

Hrádku. Po rozloučení v místní smuteční síni byl odvezen k tichému zpopelnění. Zesnulý 

pocházel z Nového Hrádku a prožil zde celý svůj život. Vychodil Strojní průmyslovou školu 

v Pardubicích. Pracoval v Dobrušce v podniku Adast, kde se mu úspěšně dařilo podávat 

zlepšovací návrhy. Později se stal vedoucím Kovodružstva v Novém Hrádku. S manželkou 

vychovali dceru Hanu a syna Zdeňka. Měl rád les a přírodu vůbec. Po odchodu do důchodu , 

pokud mu zdraví dovolilo, využíval ševcovské stroje po svém otci a ochotně spravoval 

spoluobčanům boty. 

Božena Novotná z Nového Hrádku – Dolů  čp. 177  zemřela náhle 25. října 2011 v Náchodě 

ve věku 77 let. Pohřeb měla 1. listopadu v kostele sv. Petra a Pavla a po zádušní mši byla 

uložena do rodinného hrobu na místním hřbitově. Pracovala v Rubeně v Náchodě a dlouhou 

dobu až  do odchodu do důchodu v Kovodružstvu, později Kovapu v Novém Hrádku -  Dolích. 

S manželem vychovali dceru Milenu a syna Luboše. Zesnulá měla veselou a bezprostřední 

povahu a všechny své síly věnovala péči o rodinu. 

 

             Zapsala Anna Marková, kronikářka 
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