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Leden 

Začátkem měsíce ledna bylo úplně bez sněhu. Ranní teploty se pohybovaly kolem nuly, bylo 

mokro a mlhavo. Po nesmělých poprašcích začalo sněžit po 10. lednu a postupně napadlo asi 

15 cm sněhu. Ranní teploty trvale klesly pod nulu, pohybovaly od -3 až do -12 stupňů 26. 

ledna. Byty promrzaly, ale sněhu bylo málo a lyžovat se skoro nedalo. Obleva 29. ledna 

způsobila, že sníh téměř zmizel. 

Únor 

První dny února byly mlhavé, nevlídné, sníh chyběl a začaly se zvedat hladiny řek. Po celý 

měsíc bylo počasí proměnlivé, mrzlo, ale sněhu bylo málo. Tradiční zimní akce se ale 

uskutečnily – 16. února Přejezd Orlických hor na běžkách a 17. Župní lyžařský přebor, i když 

teploty byly jen mírně pod nulou. 19. února začalo sněžit celý den, mrzlo až k -9 stupňům, a 

během následujících dní napadlo celkem 50 cm sněhu. Tvořily se i závěje. Obleva, která 

začala 24. února a teplota dosáhla až +4 stupňů, způsobila, že opět skoro všechen sníh roztál. 

Sluníčko v únoru skoro nesvítilo. 

Březen 

Začátkem března připomínaly zimu pouze špinavé sněhové kupy. 2.  březen byl prvním dnem 

se slunečním svitem od Vánoc. Po několik dalších dní mrzlo a svítilo slunce. Sněhové 

přeháňky byly málo vydatné a 20. března, první jarní den, leželo asi 20 cm sněhu. Březen 

2013 byl nejchladnější od roku 1987, ale slunné dny se vyskytovaly velmi málo. Nejnižší ranní 

teploty, kdy teplota klesla na -12 stupňů, byly 25. a 26. března. 31. přišla sněhová vánice a 

Velikonoce byly bílé, dokonce se závějemi u Borové a Dobrošova. Někteří koledníci přijeli 

koledovat na lyžích nebo se sáňkami. 

Duben 

Zima se protáhla do měsíce dubna, všude ležel čerstvý sníh. Ranní teploty se držely pod 

nulou až do 8. dubna. Pohybovaly se v rozmezí -1 až  -5 stupňů. Druhá dekáda měsíce 

přinesla oteplení až na + 11 stupňů ráno. 17. dubna byl teplotní rekord s + 21 stupni ve stínu, 

který se zopakoval i další den. Dále bylo počasí proměnlivé s malým slunečním svitem. 

K oteplení došlo až v poslední dny měsíce, kdy stoupla ranní teplota až na + 17 stupňů. 
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Květen 

Příroda byla pro stálé výkyvy počasí opožděná. Hodně pršelo, někdy i celý den. Ranní teploty 

dosáhly 7. května i při oblačnosti až + 15 stupňů. Za ojedinělých slunečných dnů  8., 9. května 

vystoupaly teploty až na +24 stupně ve stínu. Konec května byl velmi chladný a deštivý. Ranní 

teploty se pohybovaly od +5  do + 9 stupňů. 

Červen 

Zima a deštivo bylo i začátkem června. Ranní teploty nepřesahovaly + 10 stupňů. Hladiny řek 

stoupaly a přišly 2 vlny povodní, jedna blesková s kroupami. Povodně zasáhly téměř všechny 

kraje , postiženo bylo asi  700 obcí. Oteplovat se začalo po 10. červnu až na + 21 stupňů ráno 

ve stínu. Oteplovalo se i dále a týden mezi 15. a 22. červnem byl doslova tropický s mnoha 

teplotními rekordy. Nejvyšší naměřená teplota byla  +37 stupňů  18. června. Koncem června 

se ochladilo , nejprve pršelo v noci, později i ve dne. Znovu se vyskytly místní povodně. 

Červenec 

1. červenec byl chladnější , zejména v noci. Ranní teploty dosáhly + 12 stupňů. Dlouhodobá 

vlna veder a tropických dní začala hned 2. července. Při jasném počasí, které převládalo, 

vystoupily ranní teploty až na + 22 stupňů a denní dosahovaly přes + 30 stupňů. Marné bylo 

větrání bytů, vnitřní i vnější teploty byly stejné, noci byly horké. Dalo se dýchat pouze 

v průvanu. Horka byla provázena velkým suchem, největším za uplynulých 60 let. Největší 

dusno s +33 stupni v 18 hodin večer bylo 29. července. Další den přišla bouřka, která přinesla 

mírné,  ale krátkodobé ochlazení. 

Srpen 

Horké a suché počasí pokračovalo i v srpnu, zejména v jeho první dekádě. Ranní teploty 

dosáhly až +25 stupňů, ochlazení nepřicházelo ani v noci. 3. srpna byla ještě v 7 hodin večer 

teplota + 30 stupňů a 4. srpen přinesl bouřku, která kácela stromy. Po 10. červenci se 

znatelněji ochladilo a v noci občas zapršelo. Ranní teploty se pohybovaly v rozmezí +10 až 

+18 stupňů, dvacítky již nedosáhly. Druhá polovina srpna byla pro lidi ulehčením, po 

několikatýdenním subtropickém počasí nastalo „naše obvyklé léto“, pršelo málo. 

Září 

Začátek září byl slunný, ale již chladnější. Ranní teploty se pohybovaly od +7 do + 15 stupňů, 

denní pouze někdy překročily + 20 stupňů. Dá se říci, že září bylo chladné a deštivé. 17. září 

se na Sněžce objevil první sníh, který znamenal pokles teplot i u nás. Byly časté mlhy a 

oblačnost a ranní teploty ke konci měsíce postupně klesaly. První šedivák přišel 28. září a i 

přes slunečné počasí o vydařené „drakiádě“ o posvícení 29. září vše nasvědčovalo tomu, že 

se blíží podzim. Houbová sezóna se moc nevydařila, byla přerušena mrazy. 

Říjen 
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Říjnové počasí bylo zpočátku slunné, větrné a již chladnější. 3. října přišel šedivák s ranní 

teplotou – 1 stupeň a také 4. bylo ráno 0 stupňů. Od  6. října se však začalo postupně 

oteplovat, i když už nikdo nečekal, že nastane velmi krásné a poměrně dlouhé „babí léto“. 

Ranní teploty se pohybovaly téměř po celý měsíc mezi +6 až + 13 stupni. Podzim byl opravdu 

překrásný, některé slunečné dny byly úplně letní. Padaly teplotní rekordy. Zahrádkáři měli 

pro podzimní práce opravdu ukázkové počasí. Veškerá úroda ovoce však především z důvodu 

velkého sucha byla pod normálem. Bylo málo jablek a ořechů, urodily se pouze švestky. 

Konec měsíce přinesl ochlazení. 

Listopad 

Počasí  bylo začátkem listopadu nejprve slunné, ale chladnější s ranními teplotami +2 až +3 

stupně. Při oblačnosti teploty stouply až k +10 stupňům ráno. V první dekádě stoupla denní 

teplota až na +12 stupňů.  Listí ze stromů bylo opadané. Svatý Martin na bílém koni nepřijel, 

byl bez sněhu. Den po něm 12. listopadu přišel při jasném počasí šedivák s ranní nulou a 14. 

byly ráno -4 stupně. Od poloviny měsíce bylo teplo, ranní teploty se pohybovaly v rozmezí+1 

až +4 stupně. 25. listopadu klesla ranní teplota na -3 stupně a objevil se první sněhový 

poprašek. Do konce měsíce slabě mrzlo, řidiče trápila ledovka a postupně napadlo asi 10 cm 

mokrého sněhu. 

Prosinec 

Začátkem prosince se držela slabá sněhová pokrývka a při ranních teplotách od 0 do -4 

stupňů byly vozovky velmi kluzké. Typickým zimním dnem byl 6. prosinec. V důsledku tajfunu 

XAVER se přihnala prudká sněhová vánice a napadlo asi 15 cm sněhu. Vzápětí však obleva a 

déšť proměnily sníh v břečku a ta postupně roztála včetně prohrnutých hromad. Počasí bylo 

mlhavé, ráno mírně pod nulou s nebezpečím ledovky, a nastala inverze. Při ranních teplotách 

0 až -5 stupňů a jasné obloze byly v nižších polohách mlhy a smog. Od 21. prosince až do jeho 

konce se držely teploty nad nulou, pohybovaly se ráno od +2 do +6 stupňů. Vánoce byly bez 

sněhu a velmi teplé. Počasí připomínalo spíše Velikonoce. 

 

 

 

 

 

Š   k  o   l   s   t   v  í   -    školní rok  2012/2013 
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Mateřská škola   2012/2013 

Mateřská škola měla opět zcela naplněnou kapacitu, navštěvovalo ji 40 dětí. Učitelkou 1. 

třídy mladších dětí v počtu 24 byla Diana Matysová, Dis. a učitelkou 2. třídy předškolních dětí 

v počtu 16 byla Mgr. Alena Lokvencová. Ve funkci ředitelky působila Soňa Brázdilová, která 

v září 2012 dokončila studium na Metropolitní univerzitě Praha, a získala titul  magistr. 

Během školního roku došlo k několika personálním změnám. Paní učitelka Diana Matysová, 

Dis. odešla 31. 12. 2012 na mateřskou dovolenou a na její místo 2. 1. 2013 nastoupila Ivana 

Šafránková. 8. 1. 2013 odešla do starobního důchodu školnice , paní Libuše Vargová. Na její 

místo byla přijata Karla Lokvencová z Náchoda. Za účetní Moniku Čermákovou z důvodu 

jejího odchodu na mateřskou dovolenou pracovala v období od 1. 11. 2012  do  31. 7. 2013 

Jiřina Novotná a po ní k 1. 8.  2013 nastoupila Iva Vondřejcová z Dobrušky. 

výchovně vzdělávací program 

Výchovně vzdělávací program uplynulého roku měl název „S Frymbulínem za poznáním“. 

Skřítka Frymbulína děti znají,  je jim blízký, a proto jeho prostřednictvím dobře chápaly 

výchovné a vzdělávací záměry učitelek. 

spolupráce s veřejností  -  akce školy 

Mgr. Alena Lokvencová dále uplatňovala vzdělávací metodu  FIE instrumentálního 

obohacování, ředitelka  Mgr. Soňa Brázdilová cvičila s dětmi pilates a Jana Hudková, Dis. 

vyučovala předškolní angličtinu. V lednu paní učitelka s předškolními  dětmi zahájila výuku 

hry na hudební nástroj – „Veselé pískání“  a v dubnu pro ně začal plavecký výcvik. Během 

roku děti mj. shlédly divadelní představení „O Popelce“ (spolu s žáky 1. a 2. třídy)  a pohádku 

„Chytrá horákyně“. Po celý rok učitelky s dětmi prováděly zábavnou formou činnosti 

vztahující se k probíhajícímu ročnímu období, které děti poučily a zároveň rozvíjely jejich 

zručnost. Vařily s dětmi, vyráběly dárečky a ozdoby, připomínaly jim tradice a zvyky předků, 

navštívily s nimi žáky v 1. třídě, vystoupily na vánočním koncertě, ke svátku matek a na 

závěrečné školní akademii v kině, zúčastnily se besedy o indiánech, aj. V měsíci lednu 

navštívil mateřskou školku p. hajný a vyprávěl dětem o lese a o zvířátkách a v červnu spolu 

s učitelkami s nimi uskutečnil vycházku po lese s plněním úkolů. Nechybělo ani přespání ve 

školce, pro předškolní děti navíc se složením zkoušky odvahy a hledání pokladu se skřítkem 

Frymbulínem. Tím se  zakončil roční projekt. 

Spolupráce s rodiči po celý rok dobře probíhala. Tatínkové zabezpečovali drobné opravy, 

rodiče poskytli finanční částku na úhradu divadelního představení  a věnovali dětem papíry 

na kreslení. Školní ples se z důvodu rekonstrukce sokolovny neuskutečnil. 

 

Základní škola    2012/2013 
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Zahájení nového školního roku i jeho zakončení proběhlo tradičně za účasti představitelů 

městyse. 3. září přivítal ve škole 13 prvňáčků starosta městyse Bc. Zdeněk Drašnar spolu 

s tehdejším ředitelem školy Mgr. Josefem Peterou a třídní učitelkou Blankou Svatoňovou. 

Ostatní žáky přivítali ve třídách jejich  třídní učitelé a sdělili jim pokyny k organizaci nového 

školního roku. Slavnostní bylo zejména pro žáky 9. třídy zakončení jejich povinné školní 

docházky. Vysvědčení převzalo v závěru června 15 vycházejících žáků na úřadu městyse za 

přítomnosti všech vyučujících a starosty městyse. 

personální obsazení 

K 30. červnu 2012 ukončil pracovní poměr učitel Mgr. Lukáš Hilman a na jeho místo 

nastoupila Mgr. Adéla Fabiánová. K 31. prosinci 2012  se rozhodl ukončit své působení 

v místní škole její ředitel  Mgr. Josef Petera. Do konce školního roku řídila školu zastupující 

ředitelka  Mgr. Marie Krbalová. Na uvolněné místo učitele byl po výběrovém řízení přijat 

Mgr. Milan Fictum. Po konkurzu, který proběhl 26. února 2013 byl ze 3 uchazečů vybrán Mgr. 

Aleš Páv, který nastoupil k výkonu funkce  ředitele školy  1. července 2013.  

stav žactva 

Celkový počet k 1. září 2012 byl 145  žáků, vysvědčení na konci školního roku převzalo 146 

žáků.  Do 1. třídy docházelo 13 žáků.  Do školy podle obcí docházeli žáci :  Bohdašín : 5, 

Borová : 3,  Bystré : 2,  Česká Čermná : 8,   Dobruška : 1, Janov : 1, Mezilesí : 3,  Náchod 

(Dobrošov, Lipí, Jizbice)  : 12,  Nové Město n. Met.  :  4,  Nový Hrádek : 82,  Olešnice v Orl. h. : 

9,  Slavoňov (Blažkov) : 4,  Sněžné : 8, Velké Poříčí  : 1,  Třinec (Nový Hrádek)  : 2. 

vzdělávání  

Ve všech ročnících probíhalo vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání – škola s rozhledem. Ve skupinách se vyučovala tělesná, výtvarná a hudební 

výchova a pracovní vyučování. Žáci si vybírali z volitelných předmětů -  sportovní hry, 

dějepisná praktika  a finanční gramotnost. Výuku římskokatolickému náboženství 

navštěvovalo 25 žáků. Zajišťoval ji  farář  P. František Hofman a Katarzyna Kryczka. Žáci 

navštěvovali zájmové kroužky, z nichž většina probíhala ve spolupráci s náchodským Déčkem. 

Zájem byl o kroužek ručních prací, zdravotnický, myslivecký, šikovných rukou, keramický, 

počítačový, břišních tanců a o kroužky matematiky a českého jazyka pro žáky 9. ročníku. 

Úspěšně si vedl pěvecký sbor a redakce školního časopisu. Škola poskytla prostory p. učiteli 

Jiřímu Škodovi pro výuku hry na hudební nástroje. Z důvodu rekonstrukce sokolovny 

využívali cvičenci TJ. Sokol školní tělocvičnu. Realizovaly se aktivity, které jsou součástí 

vzdělávacího plánu - v Sedloňově se uskutečnil adaptační kurz žáků 6. ročníku, na chatě 

Juráška v Olešnici v Orl. h.  proběhl lyžařský kurz žáků 7. ročníku, plavecký výcvik absolvovali 

v Náchodě žáci 3. a 4. ročníku. Dopravní výchova byla zakončena na dopravním hřišti  

v Bělovsi, žáci 8. ročníku získali zkušenosti na turistickém kurzu v Jeseníkách a 9. ročník 

absolvoval outdorový pobyt. 
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škola a veřejnost  -  soutěže a akce školy 

Škola se zapojila do oslav 650. výročí první písemné zmínky o Novém Hrádku. Byl zahájen 

další ročník soutěže tříd v třídění odpadů. V říjnu se žáci 2. stupně zúčastnili v rámci projektu 

Holokaust exkurze v Osvětimi. Pro žáky 6. ročníku a jejich rodiče bylo připraveno zážitkové 

odpoledne ve spolupráci s Policií  a   PPP v Náchodě. V adventním čase potěšil pěvecký sbor 

obyvatele Domova důchodců v Náchodě a zazpíval u vánočního stromu na náměstí. Během 

2. pololetí proběhly další dny projektu Holokaust a  Den Země. Žákům i veřejnosti byla 

zpřístupněna putovní výstava Zmařené osudy.  Na závěr školního roku , 26. červen 2013, 

připravili žáci ve všech třídách i v odděleních školní družiny vystoupení pro rodiče i širokou 

veřejnost. Přítomné zaujal profesionálně předvedený tanec sourozenců Urbánkových z České 

Čermné.  Školní akademie má již několikaletou tradici, je všemi velmi oblíbená.  Loučí se při 

ní děti  s mateřskou školou a žáci 9. třídy s povinnou školní docházkou. Během června a 

července 2013 prezentovala škola práce svých žáků na výstavě v muzeu v Novém Městě nad 

Metují. Návštěvy domácí i ze zahraničí se v knize návštěv o výstavě velmi pěkně vyjadřovaly. 

Žáci sbírali úspěchy v řadě soutěží – Přírodovědný klokan, Pythagoriáda, Olympiáda v českém 

jazyce, předčítání v německém jazyce, soutěž zdravotnických hlídek (2. místo v okresním 

kole), taneční a sportovní soutěže školních družin. 

materiální zabezpečení 

Třídy byly dovybaveny z projektu  EU – Peníze školám o interaktivní diaprojektory, bylo 

zakoupeno hlasovací zařízení a sady výukových programů. První třída se vybavila novými 

lavicemi. Navýšeny byly i finanční prostředky na učebnice a pomůcky. Na úhradě se částečně 

podílel také městys – zřizovatel školy. 

 

 

 

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.  2013  měl Městys Nový Hrádek 775 obyvatel. Narodilo se 5 dětí ( 4 děvčata a 1 

chlapec), zemřelo  5  občanů,  přistěhovalo se 13  a odstěhovalo se 16 obyvatel.  

V roce 2013 proběhly dvoje volby.  

11. a 12. ledna 2013 proběhlo 1. kolo historicky první přímé volby prezidenta České 

republiky. Účast voličů v městysi byla 75,09 %, počet odevzdaných platných hlasů byl 437. 
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Voliči vybírali z 9 kandidátů, kteří se umístili v pořadí: Karel Schwarzenberg, Ing. Miloš 

Zeman, Ing. Jan Fischer, MUDr. Zuzana Roithová, Jiří Dienstbier, Prof. JUDr. Vladimír Franz, 

Taťána Fischerová, Ing. Jana Bobošíková a MUDr. Přemysl Sobotka. Celostátně získal Ing. 

Miloš Zeman 24,2 % a Karel Schwarzenberg  23,4 %  a stali se finalisty pro 2. kolo voleb. 

25. a 26.  ledna proběhlo 2. kolo historicky první přímé volby prezidenta České republiky. 

Účast voličů v městysi byla 69,85 %  , počet odevzdaných hlasů byl 406. Na prvním místě se 

opět umístil Karel Schwarzenberg s 229 hlasy (56,4 %) a na druhém místě Ing. Miloč Zeman 

se 177 hlasy (43,6 %). Celostátně bylo však pořadí opačné. Ing. Miloš Zeman zvítězil s 54,8 % 

a v pořadí druhý  Karel Schwarzenberg získal 45,2 %. 

7. březen byl posledním dnem Václava Klause ve funkci prezidenta České republiky, kterou 

zastával 10 let.  8. března proběhla slavnostní inaugurace  nově zvoleného prezidenta 

Miloše Zemana. 

13. června 2013 nečekaně propukla těžko uvěřitelná aféra  na Úřadu vlády České republiky 

spojená se zatýkáním spolupracovníků premiéra Petra Nečase (ODS) včetně Jany Nagyové. 

Ve svém důsledku vedla 26. června k jeho odstoupení a k pádu vlády.    

20. srpna 2013 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR odhlasovala v novodobé historii 

poprvé své rozpuštění, které 28. srpna stvrdil prezident Miloš Zeman. Sněmovna zůstala až 

do podzimních voleb prázdná. Chod státu zajišťovala úřednická vláda v čele s premiérem 

Jiřím Rusnokem. Vláda, kterou 25. června jmenoval prezident Miloš Zeman, vládla bez 

důvěry Poslanecké sněmovny až do 29. ledna 2014, kdy byla jmenována nová vláda v čele 

s Bohuslavem Sobotkou. 

25. a 26. října 2013 se z důvodu vládní krize konaly předčasné volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR. Účast voličů v městysi byla 67,8 % (celostátní 59,4 %). Počet hlasů 

voličů byl celkem 398,  KDU-ČSL : 75 (18,8 %), ANO 2011 : 70 (17,6%) , KSČM : 55 (13,8 %), 

ČSSD : 54 (13,6 %), TOP 09 : 47 (11,8 %), Úsvit Tomia Okamury : 34 (8,5 %), ODS : 14 (3,5 %), 

Strana svobodných občanů : 13 (3,3 %), Česká pirátská strana : 11 (2,8 %), Dělnická strana 

sociální spravedlnosti : 9 (2,3%), Strana práv občanů ZEMANOVCI : 7 (1,8 %), Strana zelených 

: 5 (1,3 %), Změna : 3 (0,8 %), LEV – Národní socialisté  : 1 (0,3 %). Celkově v republice vyhrála 

ČSSD v čele s předsedou Bohuslavem Sobotkou. 

 

Na 37. zasedání Zastupitelstva městyse 27. února 2014 přednesl starosta Bc. Zdeněk 

Drašnar  zprávu o činnosti městyse v roce 2013 podle jednotlivých oblastí. Citace: 

 

 

 

Vodní hospodářství 

Firma VAK Náchod v rámci rekonstrukce silnice financovala vybudování nové stoky 
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jednotné kanalizace a výměnu vodovodního řadu v ulicích Náchodská a Rokolská. Kanalizaci 

stavěla společnost MOBIKO plus, a.s. z Valašského Meziříčí, vodovod vyměňovala firma 

Petr Maršálek z Náchoda. Mimo stávajících přípojek byly do kanalizace nově napojeny 

všechny okapové svody, z nichž doposud voda vytékala na komunikaci. 

Vodovody a kanalizace Náchod také provedly výměnu poruchového vodovodu z 

náměstí ke kinu, akce byla provedena bezvýkopovou technologií protahováním nového 

potrubí stávajícím pomocí montážních jam. Dále firma VAK Náchod realizovala v ulicích 

Sokolská a Náměstí sanaci - vyvložkování části stávající betonové kanalizace (práce 

prováděla firma BMH s.r.o. Olomouc). Byla opravena čerpací stanice v Bukovci. Pokračovalo 

se v opravách propadlých silničních vpustí a šachtových uzávěrů. 

Ve spolupráci s VAK Náchod bylo řešeno odstranění několika poruch, mimo jiné byl 

opraven i přívod do kašny.  

Odpadové hospodářství 

Nový Hrádek již tradičně patří k obcím, kde se k třídění odpadů přistupuje svědomitě. 

Do systému je zapojen celý městys včetně školáků i chalupářů. Třídíme železo, sklo čiré 

a barevné, plasty, PET lahve, nápojové kartony, papír, drobný elektroodpad a baterie. 

V loňském roce v rámci systému EKO-KOM přibyly dva nové kontejnery na plast a dva na 

čiré sklo. Nově přibyl i kontejner na sběr textilu, který slouží k odkládání oděvů, bot, kabelek 

a tašek, povlečení, ručníků, oděvních doplňků nebo hraček. Použité textilie se vytřídí a jsou 

pak nabídnuty k charitativním účelům. Svoz nebezpečného odpadu je pro občany zajišťován 

dvakrát ročně zdarma. Náš městys v této oblasti využívá služeb firmy Marius Pedersen. 

Dlouhodobě se osvědčilo, že nevybíráme poplatek za obyvatele, ale za skutečně svezený 

odpad. Je to výhodné nejen pro občany, kteří jsou takto ekonomicky motivování třídit, ale 

také pro městys, který za třídění odpadů dostává do svého rozpočtu finanční prostředky. 

V roce 2013 nebyl v okolí Nového Hrádku zaznamenán výskyt černých skládek.  

Do budoucna bude nutné dořešit likvidaci bioodpadů. 

Místní komunikace 

 Téměř celý rok nás provázela všemi očekávaná rekonstrukce páteřní komunikace 

v ulicích Rokolská a Náchodská. Tato akce Královéhradeckého kraje byla spolufinancována 

Evropskou unií a zajišťovala ji SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., zhotovitelem byla firma 

STRABAG a.s. Rekonstrukce byla rozdělena do dvou etap:  

I. etapa - úsek stavby: ulice Rokolská od č.p. 128 po náměstí 

II. etapa - úsek stavby: od náměstí po ulici Náchodská k č.p. 303 

S opravou silnice z Nového Hrádku k Rokolskému mostu se bude pokračovat v letních 
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měsících 2014. 

 V průběhu realizace této akce bylo rozhodnuto, že bude v daném úseku provedena 

rozsáhlá oprava chodníků. Byly poptány tři firmy a následně vybrána firma STRABAG a.s., 

která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku, včetně možnosti bezúročného splátkového 

kalendáře. 

V rámci dotace prostřednictvím MAS POHODA venkova byl realizován projekt 

„Oprava havarijního stavu komunikace Dlouhé“ nacházející se z části na pozemku p.p.č. 

443/1 a z části na pozemku p.p.č. 427 v k.ú. Dlouhé.   

 Z důvodu špatného stavu některých místních komunikací (jedná se většinou o štěrkové 

komunikace) byly uskutečněny nejnutnější opravy těchto cest:   

1. z ulice Hradní k Panskému mlýnu 

2. postranní cesty v ulici Hradní 

3. v místní části Dlouhé u rekreačního zařízení PČR  

4. z ulice Antonína Kopeckého na Šibeník 

5. drobné opravy výtluků v různých částech obce  

V ulici K Javůrku byl po jedné straně komunikace přeložen rozbitý chodník. 

Byl opraven havarijní stav mostku na Rzech. 

V rámci MAS POHODA venkova byla neúspěšně podána žádost o dotaci na realizaci 

projektu „Komunikce Na Farách – III. etapa“. 

 

Zimní údržbu komunikací v sezoně 2012/2013 a 2013/2014 prováděli na základě 

smluv pan Linhart z Bohadšína a pan Štěpán z Nového Hrádku. Na údržbu komunikace kolem 

náměstí byla sjednána smlouva se Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje, která 

zajistila nejen vyhrnutí, ale i chemický posyp. Údržba chodníků byla zajišťována pracovníky 

městyse.  

Pozemky, katastr obce, územní plán 

 Byla realizována schválená koupě nemovitostí – pozemků o výměře cca 3,5 ha včetně 

budovy bývalé trafostanice a tubusu větrné elektrárny na Šibeníku od ČEZ Obnovitelné 

zdroje.  

V roce 2013 se prodala 1 stavební parcela v lokalitě Na Farách. Firmě VAK Náchod 

byla prodána část pozemku zastavěného stavbou AT stanice o výměře 7 m2. 

 V průběhu roku byla dořešena žádost fy Kovap o změnu hranic katastrálního území 

z k.ú. Bohdašín v Orlických horách na k.ú. Nový Hrádek. 
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 Byla dokončena změna č. 4, územního plánu obce, která řeší změnu části území 

lyžařského areálu Panská stráň – jedná se o změnu využití lesního pozemku na plochu 

občanského vybavení. 

 ZM schválilo pořízení nového Územního plánu Nový Hrádek. Přípravy na realizaci 

budou probíhat v průběhu roku 2014. 

Obchod a služby 

 V průběhu roku byl obnoven provoz výdejny léků. Nájemní smlouva byla uzavřena 

s majitelem lékárny U černého orla v Novém Městě nad Metují. 

Obnovení stomatologické ordinace není reálné. O pronájem těchto prostorů pro 

komerční využití nebo poskytování služeb neprojevil nikdo zájem. Z tohoto důvodu ZM 

rozhodlo, že prostory budou upraveny na byt. 

Ostatní služby zůstaly na obvyklé úrovni. 

Požární ochrana a Sbor dobrovolných hasičů 

 Hasiči mimo svých základních úkolů se úspěšně účastní soutěží v hasičském sportu, 

pomáhají při různých akcích a zajišťují i společenské akce v rámci městyse. 

Automobilová stříkačka, která byla pořízena v roce 2011 v rámci česko-polského 

projektu, spolehlivě slouží. V roce 2013 byla uhrazena třetí splátka finanční spoluúčasti 

a k 31. 12. 2013 zbývalo zaplatit 600 000,- Kč. 

Z poskytnuté dotace od Královéhradeckého kraje byla jednotka SDH dovybavena 

4 dýchacími přístroji v celkové hodnotě cca 120 000,- Kč. 

 V průběhu roku SDH realizoval na hasičském cvičišti stavbu skladu cvičebního 

materiálu. Městys na úhradu zvýšených nákladů při výstavě poskytl mimořádný příspěvek 

30 000,- Kč. 

 

 Na podzim Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod 

v městysi provedl komplexní tematickou kontrolu dodržování povinností stanovených 

předpisy o požární ochraně. Potěšující pro nás je, že tato kontrola dopadla dobře, byly zjištěny 

pouze drobné závady, které byly v termínu odstraněny. 

 S obcí Sněžné byla uzavřena smlouva o sdružení prostředků na společnou jednotku 

požární ochrany. 

Tělovýchova a sport 

 V rámci projektu DSO Region Orlické hory „Bezpečné branky“ byly získány 2 branky 

Petrsport Futsal, které jsou umístěny na hasičském hřišti.  

K tradičním akcím, které pořádá tělocvičná jednota Sokol ve spolupráci s městysem, 
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patří pochod Hrádouská vařečka, jejíž start a cíl se v roce 2013 z důvodu rekonstrukce 

sokolovny uskutečnil v místním kině. Kino poskytlo také zázemí podzimnímu přespolnímu 

běhu. 

V průběhu roku 2013 probíhala za podpory městyse již zmiňovaná rozsáhlá 

rekonstrukce místní sokolovny. Tato akce se řadí k hlavním prioritám městyse. 

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. 2013 školu navštěvovalo 145 žáků nejen 

z Nového Hrádku, ale i z okolních obcí.  

Na základě výsledku konkursního řízení byl od 1. 7. 2013 jmenován ředitelem ZŠ 

Nový Hrádek pan Mgr. Aleš Páv, nahradil tak paní Marii Krbalovou, která byla do té doby 

pověřena zastupováním.  

Mateřská škola je dvojtřídní, má k dispozici tři herny, z nichž jedna slouží jako ložnice 

a s přidáním několika přenosných prvků, také jako tělocvična. Postupně je modernizováno 

vybavení mateřské školy včetně didaktických pomůcek. Součástí MŠ je školní jídelna. 

Průměrný denní počet vařených obědů je 180. 

 Kapacita MŠ je 40 dětí a v současné době poptávka převyšuje nabídku. 

Žádost o dotaci na Ministerstvo životního prostředí na projekt „Zateplení objektu ZŠ 

Nový Hrádek“, podaná v roce 2012, byla úspěšná. Na základě výsledku výběrového řízení byl 

vybrán dodavatel – firma KERSON spol. s.r.o. Dobré. Samotná akce, při které budou 

vyměněna okna a zateplen plášť přístavby ZŠ, bude realizována v průběhu letních prázdnin 

2014. 

Kultura 

 Pro účely kulturního vyžití slouží především sokolovna, kino, knihovna, základní 

a mateřská škola, hrad Frymburk a nově i prostor hasičského cvičiště s vybudovaným 

zázemím. Občané Nového Hrádku mají možnost trávit svůj volný čas zapojením se do 

činnosti v některém z místních spolků. Městys pravidelně ve spolupráci s místními spolky 

pořádá různé výstavy, přednášky, divadelní a jiná kulturní představení. V loňském roce se 

poprvé na hasičském cvičišti konala drakiáda a mikulášská nadílka. Obě akce se setkaly 

s velkým zájmem místních občanů. Hodně lidí přišlo i na Rozsvícení vánočního stromečku, 

Vánoční koncert a Vánoční troubení. 

 V kostele sv. Petra a Pavla byla dokončena rozsáhlá oprava varhan, která umožnila 

tento krásný nástroj používat v plném rozsahu. Mimo příspěvku od občanů a 
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Královéhradeckého kraje na opravu přispěl i náš městys. Díky tomu je možné v kostele 

pořádat vystoupení předních varhanních mistrů a Nový Hrádek se začlenil mezi místa, kde 

probíhá tradiční Orlicko-kladský varhanní festival. 

 28. října se v místní části Dlouhé – Rzy uskutečnilo Slavnostní odhalení opraveného 

pomníku obětem 2. světové války. V rámci slavnosti byla uspořádána výstava historických 

fotografií, dobové vojenské výzbroje a výstroje. Hasiči z Bohdašína předvedli svou 

historickou stříkačku. Velmi zajímavá byla i beseda s pamětníky – panem Lubomírem 

Hejzlarem a panem Miroslavem Smolou. Byla vydána i příležitostná brožurka. Akce se 

setkala s velkým zájmem veřejnosti, zúčastnilo se jí přibližně 500 lidí. 

V rámci dotace z Ministerstva kultury byl do knihovny zakoupen počítač se 

softwarovým vybavením, který umožní automatizaci knihovního systému. Díky spolupráci 

s Městskou knihovnou v Náchodě se pravidelně obměňuje a doplňuje knihovní fond. 

V knihovně je i bezplatný přístup k internetu.  

Kino je využíváno k různým besedám či divadelním představením. Jeho provoz je 

zejména v zimních měsících vzhledem k vysokým nákladům na vytápění omezen. Působí zde 

i občanské sdružení Stříbro s patinou, které příležitostně v kině promítá archivní filmy. 

 

Městys čtvrtletně vydává zpravodaj „Frymburské ozvěny“. V rámci šíření elektronické 

verze našeho čtvrtletníku byla se Studijní a vědeckou knihovnou Hradec Králové uzavřena 

smlouva o poskytování elektronických online zdrojů.  

Internetové stránky, které spravuje webmaster pan Ing. Milan Holinka, jsou 

dlouhodobě na dobré úrovni. V soutěži Zlatý erb o nejlepší webové stránky obcí 

Královéhradeckého kraje v roce 2013 Nový Hrádek získal cenu veřejnosti.  

Vedení obecní kroniky v písemné i elektronické podobě pečlivě zajišťuje paní Anna 

Marková. Obrazovou kroniku pak paní Ludmila Ježková. Všechny formy kronik jsou na 

profesionální úrovni.  

Na rok 2014 byl v rámci propagace vydán stolní týdenní kalendář s historickými 

pohlednicemi a fotografiemi Nového Hrádku.  

Technická infrastruktura 

 V této oblasti k podstatným změnám nedošlo, městys je přiměřeně technicky vybaven 

jak v dodávce elektrické energie, vody, telefonní sítě a přístupu k internetu. 

V průběhu roku před rekonstrukcí silnice a opravou chodníků firma ČEZ provedla 

kabelizaci nízkého napětí v ulici Rokolská. V různých částech Nového Hrádku byla 

provedena výměna poškozených sloupů nízkého napětí.  
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V loňském roce došlo k rozsáhlé opravě veřejného osvětlení v ulicích Rokolská 

a Náchodská, byl zde položen nový kabel a nainstalovány nové sloupy a svítidla. Nové 

světelné body byly instalovány v ulicích Sokolská a Na Farách. V prostoru náměstí, před 

kostelem sv. Petra a Pavla došlo k výměně dvou svítidel VO.  

Za finanční příspěvek ve výši 30 000,- Kč, získaný za vítězství v Soutěži o nejhezčí 

vánoční strom měst a obcí 2012 bylo doplněna světelná vánoční výzdoba městyse.  

Správa budov a věci bytové 

Městys pronajímá celkem 44 bytů v 8 domech. Z toho 22 bytů bylo postaveno v letech 

1996 – 2002. V průběhu roku byly prováděny běžné opravy a údržby. Ve dvou bytech došlo 

ke změně nájemníků. 

Pohřebnictví 

 Městys zajišťuje majetkovou správu a vedení evidence na místním hřbitově. Mimo to 

je zajišťována jeho údržba a oprava. Žádost o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 

KHK pro rok 2013 na opravu další části hřbitovní zdi byla neúspěšná. Byla zahájena jednání 

o bezúplatném převodu p.p.č. 1 v k.ú. Nový Hrádek (hřbitov) do vlastnictví městyse. 

 Veřejná prostranství a zeleň 

 Žádost o státní dotaci z ministerstva obrany na opravu pomníku obětem 2. světové 

války na Rzech byla úspěšná. Na základě poptávkového řízení byl vybrán akademický sochař 

Pavel Doskočil, který pomník, včetně zhotovení příslušných replik, opravil. Byla provedena i 

úprava okolí pomníku a autobusové zastávky. 

 V rámci projektu „Dovybavení obcí v DSO Regionu Novoměstsko“ bylo zakoupeno 

5 laviček, které budou umístěny na náměstí. 

V oblasti péče o zeleň je prostřednictvím pracovníků z Úřadu práce zabezpečována 

pravidelná údržba parků, okolí cest, hřbitova a dalších veřejných prostranství.  

Z důvodu možnosti postupného restaurování a oprav za využití dotačních titulů bylo 

v prosinci schváleno převzetí 9 drobných sakrálních staveb do majetku městyse.  

Zadluženost městyse 

K 31. 12. 2013 zadluženost obce v přepočtu na jednoho obyvatele činila 5.807,- 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. 2013 je nesplacená částka tohoto úvěru ve výši 2 697 777,54 Kč.              

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

Ke dni 31. 12. 2013 je zůstatek nesplaceného úvěru v částce 1 060 070,- Kč. 

 

Smlouva o úvěru  ze dne 25. 1. 2013 na částku 1 152 000,-- Kč na výstavbu inženýrských sítí 

„Na Farách“.  

Ke dni 31. 12. 2013 je zůstatek nesplaceného úvěru v částce 812 000,- Kč. 

 

Úvěry na budování infrastruktury v lokalitě „Na Farách“ jsou z větší části kryty splátkami 

firmy VAK Náchod, a.s., která od městyse odkoupila vybudovaný vodovod a kanalizaci. 

 

Závazky vůči Fondu rozvoje bydlení, které k 31. 12. 2012 činily 152 144,77 Kč, byly 

k 30. 9. 2013 splaceny (tyto prostředky byly použity na rekonstrukci obecních bytů a domů 

ve vlastnictví občanů Nového Hrádku). Zároveň ke stejnému datu byly splaceny půjčky 

z Fondu rozvoje bydlení pro občany Nového Hrádku.  

 

Závazky vůči firmě STRABAG a.s. v celkové výši 869 503,- Kč vyplývající ze smluv o dílo 

na provedení akcí „Oprava havarijního stavu komunikace Dlouhé II“ a „Oprava chodníků 

Náchodská II“. 

Ke dni 31. 12. 2013 činí zůstatek tohoto závazku 839 503,- Kč. 

 

Největší část příjmů městyse tvoří dotace a příjmy daňové. Z důvodu posílení 

finančních zdrojů pro rozvoj Nového Hrádku Zastupitelstvo městyse schválilo Obecně 

závaznou vyhlášku č. 1/2013, týkající se zavedení místního koeficientu ve výši 2, dle zákona 

č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti dle § 12 (dosavadní výše koeficientu byla 1). Vyhláška 

začala platit od 1. ledna 2014 a získané prostředky (cca 200 až 250 tis. Kč ročně) budou 

účelově směřovány do oprav, údržby a rozvoje obecné infrastruktury. 

Zastupitelstvo a správa městyse 

K 31. 12. 2013 pracovalo zastupitelstvo městyse v tomto složení:  

Bc. Zdeněk Drašnar – starosta 

Vladimír Říha – místostarosta 

Bc. Pavel Bachura – člen kontrolního výboru 

David Bek – člen výboru pro společenské záležitosti 
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Mgr. Marcela Havrdová – člen finančního výboru 

Ing. Jeronym Holý  

Imrich Chrenko – člen kontrolního výboru 

Mgr. Alena Lokvencová – předseda výboru pro společenské záležitosti 

Václav Suchánek – člen výboru pro společenské záležitosti 

Ing. Pavel Sobotka – předseda kontrolního výboru 

Ing. Radek Světlík – předseda finančního výboru 

 

 K 30. 6. 2013, po 36 letech pracovního poměru, odešla do důchodu účetní městyse 

paní Marie Marková. Za její poctivou a kvalitní práci, kterou pro Nový Hrádek udělala, ji 

patří velké poděkování. Na místo účetní nastoupila paní Marie Hloušková.  

  

Společným postupem v rámci DSO Region Novoměstsko a Region Orlické hory, při 

poptávání sdružené dodávky elektrické energie, tvorbě pasportů místních komunikací, 

dopravního značení, ale i jiných akcí byly ušetřeny nemalé finanční prostředky.  

 

K 31. 12. 2013 byl počet obyvatel v naší obci 775, včetně trvale žijících cizinců tento 

počet činil 787. Přistěhovalo se 13 osob, odstěhovalo se 16 osob, narodilo se 5 dětí,  zemřelo 

5 občanů. 

Konec citace. 

 

poděkování dlouholeté účetní 

K 1. červenci 2013 skončila po 36 letech pracovní poměr na Úřadu městyse účetní paní 
Marie Marková . Během prázdnin předávala funkci své nástupkyni paní Marii Hlouškové. 
Byla výraznou osobností a za dlouhá léta odvedla pro Nový Hrádek mnoho poctivé práce na 
vysoké profesionální úrovni a s velkým pochopením pro potřeby lidí. 27. srpna se oficiálně 
rozloučila se současnými i bývalými spolupracovníky. Starosta Zdeněk Drašnar pro ni složil 
pěknou děkovnou básničku, která končila slovy: „ I díky Tobě Hrádek vzkvétal, zasloužíš si za 
to metál!“ 

 

 

 

K    u    l    t    u    r    a 
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Plesy se z důvodu rekonstrukce sokolovny nemohly konat v jejích prostorách. Náhradou za 

sokolský ples se 19. ledna 2013 uskutečnilo Sousedské posezení v restauraci Na Kovárně . 

Účastníci přišli v maskách a při kytaře Miloše Langra si zazpívali a dobře se pobavili. 9. února 

se tradiční Hasičský bál konal v kulturním domě v Borové. Tombola byla opět bohatá a 

zábava při hudbě TROP jako obvykle srdečná. Organizátoři zajistili zájemcům také dopravu 

na ples a z plesu. 

aktivity Cestovní agentury Jany Hudkové 

Jmenovaná agentura provádí pro občany městyse potřebné , kvalitní a cenově výhodné 

služby. Zajišťuje pro ně výuku angličtiny, dovolenkové pobyty, zájezdy,návštěvy kulturních 

představení, aj.. 23. ledna to například byl zájezd na generální zkoušku muzikálu Děti ráje do 

GOJA muzic hall v Praze. 

otevřené studio Fotoklubu 

26. a 27. ledna Fotoklub, který vede Josef Beran, nabídl zájemcům bezplatné fotografování 

spolu s přenesením převážně rodinných fotografií na přinesený USB disk. 

přednáška o Libanonu 

22. března přednesl v kině P. Jan Linhart přednášku o Libanonu, zemi po které spolu s 5 

poutníky prošel 200 km. V této krásné a zajímavé „zemi neklidu“ žijí vedle sebe islamisté i 

křesťané. Skupina se žertovně nazývala „ vyklaf“ – vyjídači klášterů a far. 

Velikonoční zábava 

30. března uspořádali místní hasiči Velikonoční zábavu při hudbě TROP podobně jako ples 

v kulturním domě na Borové. 

Pondělí velikonoční 

Koledování na velikonoční pondělí 1. dubna bylo opravdu netradiční. Sněhová pokrývka a 

mráz koledníkům umožnily obchůzky na lyžích a saních. Pěkná opět byla koleda z „dílny 

Langr  +  Sobotka „ , složená na melodii ze seriálu  Vyprávěj : „Náš den promění se v sen, když 

vyjdeš na zápraží s úsměvem a nekonečné mašle stříháš s láskou celý den. Co teď, vždyť 

nejsme tady naposled, perníček sladký jako med, vajíčko k tomu můžeš dát. Co víc si člověk 

může přát? Ó holky (Hani, Evi…) nebudu vám lhát, koledu mám rád, ó – ó – ó –ó , přišel jsem 

vám přát. Tvůj den promění se v sen, až za rok na zápraží vyjdeš ven a nekonečné štěstí, 

zdraví, láska trvá jen, trvá jen.“ 

přednáška o Indiánech 
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30. dubna přednesl v kině cestovatel Ing. Vladimír Prachař z Náchoda přednášku Kanada – 

Skalisté hory a Indiáni. Tento velký znalec života Indiánů je nazývaný „Čechem s duší 

Indiána“. Pravidelně v letních měsících pobývá v Kanadě v indiánských rezervacích. Byl 

adoptován do rodiny Rose Wabasca z kmene Krí. 

školní akademie 

25. června se žáci a jejich učitelé rozloučili před prázdninami s veřejností tradiční školní 

akademií. Vystoupení byla zdařilá, scénky velmi milé. Sourozenci Urbánkovi potěšili 

profesionálním tancem. Značný zájem veřejnosti jako vždy vzbudilo nejen odpolední 

vystoupení, ale i dopolední zkouška. 

Pouťová slavnost s posvěcením varhan 

30. června se na počest dokončení opravy varhan konala v místním kostele Pouťová 

slavnost s posvěcením varhan za přítomnosti hradeckého biskupa P. Josefa Kajneka, 

bývalého místního kněze P. Jana Czarny a současného faráře P. Františka Hofmana. P. Czarny 

všem poděkoval a připomněl finanční pomoc městyse, krajského úřadu a především 

samotných občanů, kteří „zakoupením píšťaly“ přispěli do sbírky. O aktivaci občanů tímto 

způsobem  se zasloužili především Ing. Antonín Mach (in mem.) a Jiří Hlaváček st. Na 

odpoledním koncertě se u krásně znějících varhan vystřídali celkem 4 varhaníci : čerství 

manželé (z 29. června) Vladimír Jelínek a Jana Balcarová – Jelínková, Jiří Hlaváček a Jiří Tymel. 

Krásný sborový i sólový zpěv našeho chrámového sboru vedeného Ing. Jiřím Hlaváčkem i 

zvuk varhan posluchači ocenili aplausem ve stoje. Je malým zázrakem, že varhany, které 

pamatujeme ve velmi špatném stavu a sloužící s bídou pro liturgické potřeby se po opravě 

rozezněly v plném lesku.  

koncert sboru Assenští sochaři a chrámového sboru 

11. srpna  se v kostele sv. Petra a Pavla uskutečnil v 9. 30 velmi působivý koncert pěveckého 

sboru Assenští sochaři z Holandska a  místního chrámového sboru. Chrámový sbor řídil Ing. 

Jiří Hlaváček, na varhany hrál Jiří Hlaváček ml. a sólistkou byla Anna Sobotková. Místní 

chrámový sbor stále zvyšuje svou úroveň a sólo Aničky Sobotkové přednesené z kazatelny 

bylo úchvatné. 

hasičská soutěž 

7. září proběhl na cvičišti místního hasičského sboru 9. ročník soutěže v požárním sportu – 

Primátor ligy – s názvem O pohár starosty městyse. Soutěžil rekordní počet družstev, 

celkem 30. Velmi úspěšné byly ženy, které obsadily 2. místo. Poprvé se využila v červenci 

postavená dřevěná budova skladu. 

varhanní koncert 
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22. září v rámci 17. ročníku Orlicko – kladského varhanního festivalu na pozvání městyse a 

farního úřadu vystoupil v místním kostele přední český  varhaník a profesor pražské 

konzervatoře  Michal Novenko. Krásně zahrál na nově opravené varhany. 

drakiáda 

 29. září o posvícenském odpoledni hasiči uskutečnili dobrý nápad a zorganizovali na svém 

cvičišti drakiádu. Počasí bylo slunné a větrné, proto k nebi vyletěli draci různých podob, 

barev a v nečekaném počtu. Nabízeny byly i posvícenské koláčky a pití všeho druhu. Akce 

byla pro děti i jejich rodiče pěkným zpestřením. 

Slavnostní odhalení opraveného pomníku 

28. října se konalo ve 14.00 Slavnostní odhalení opraveného pomníku obětem 2. světové 

války v Novém Hrádku, Dlouhé – Rzy. Tento pomník nechal v roce 1947 postavit a slavnostně 

odhalil tehdejší ministr zahraničí Jan Masaryk, který jej věnoval obětem nacismu kraje 

podorlického. Stojí v místech, kde 6. května 1945 byl Němci náhodou zastřelen místní občan 

Hugo Vogel. V roce 1990 byl zdevastovaný pomník za přispění občanů renovován. V roce 

2010 neznámý pachatel z tohoto pomníku odcizil všechny 3 bronzové desky a zároveň 

poškodil pískovcový blok. V letošním roce byl naším městysem za finanční podpory 

Ministerstva obrany  - Odboru pro válečné veterány pomník opraven. Slavnostní odhalení 

bylo spojeno s výstavou historických pohlednic a fotografií pamětníka p. Miroslava Smoly 

v areálu Rekreačního zařízení Policie ČR. K besedě s pamětníky, zejména s p. Lubomírem 

Hejzlarem bylo připraveno malé občerstvení . Vystavena byla také dobová výstroj a výzbroj. 

Dobrým počinem bylo vydání brožurky Nový Hrádek Dlouhé – Rzy. Slavnost se vydařila a 

byla hojně navštívena. 

modernizace knihovnického systému 

Pracovnice z Městské knihovny Náchod paní Marta Lelková začala v místní knihovně od 

listopadu 2013 zavádět systém výpůjček evidencí přes počítač. Tato modernizace je ze 70 % 

hrazena z grantu  Ministerstva kultury. 

divadelní představení 

22. listopadu za velkého zájmu diváků vystoupil v kině divadelní soubor F.A.Šubrt z Dobrušky 

s úsměvnou komedií  A koukej vrátit to pyžamo! 

 

 

filmové představení 
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23. listopadu se v kině promítal nejnákladnější polský dokument  Jan Pavel  II – hledal jsem 

vás. Velmi kvalitní film o významné osobnosti polských i světových dějin shlédlo asi 20 

diváků. 

rozsvícení vánočního stromu 

V neděli 1. prosince , o 1. neděli adventní, se v kině promítalo  v 16 hodin pásmo pohádek . 

Po něm se za velkého zájmu občanů v 17.30 hodin poprvé rozzářil na náměstí vánoční 

strom. U betléma vystoupily se svým pásmem děti základní a mateřské školy. 

Mikulášský večer 

Mikulášský večer 6. prosince na hasičském hřišti s příjezdem Mikuláše a jeho družiny 

v ďábelském kočáře a se sladkou odměnou pro všechny děti se opravdu čertovsky vydařil. 

Byla vánice a silný vítr.  To však nezabránilo tomu, aby se na neobvyklou atrakci  přišlo 

podívat hodně lidí.  

Vánoční koncert 

14. prosince ve 14 hodin se konal v kině již tradiční Vánoční koncert, ve kterém účinkovaly 

děti mateřské školy, pěvecký sbor Hrádováček ze základní školy, farní divadlo a vše uzavíral 

místní chrámový sbor. Posluchače, kteří kino zcela zaplnili, vánoční nálada zcela ovládla. 

Adventní koncert 

22. prosince Adventní koncert virtuosů sopranistky Hany Medkové a varhaníka Václava 

Uhlíře v místním kostele svou kvalitou připravil posluchačům nezapomenutelný zážitek. Oba 

umělci, kteří mají zahraniční zkušenosti a věnují se také pedagogické činnosti si za svůj výkon 

právem vysloužili dlouhý potlesk ve stoje. K jejich úspěchu přispěl také velmi vhodný výběr 

repertoáru. 

Vánoční troubení 

23. prosince odpoledne v 16 hodin 4 trubači Bysteranky troubením vánočních koled a písní 

oznámili hrádovským občanům jako každý rok brzký příchod Vánoc.  

Česká mše vánoční 

Půlnoční mše svatá 24. prosince je nejkrásnější, když při ní zazní Česká mše vánoční J.J. 

Ryby. K potěšení všech přítomných ji chrámový sbor pod vedením Ing. Jiřího Hlaváčka opět 

v tomto roce nacvičil a přednesl. 

 

 

Vánoční zábava 
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26. prosince se velmi oblíbená a mládeží hodně navštívená Vánoční zábava pro uzavření 

sokolovny konala v kulturním domě na Borové. 

 

 

 

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 má  členská základna sboru 76 členů, z toho je 26 žen. Při valné hromadě 

Na kovárně 29. prosince 2013 vedení zhodnotilo činnost za rok  2013 především ústy velitele, 

jednatelky, vedoucí mládeže, vedoucí žen a pokladníka. 

zásahy výjezdové jednotky 

Počet členů výjezdové jednotky byl opět  22.  V roce 2013 byla jednotka vyzvána k  6  

výjezdům. 

26.  1.  2013    00.52  hořící saze v komíně v ulici Kopeckého v Novém Hrádku – průzkum ve             

spolupráci s majitelem, osvětlení a navedení dalších jednotek 

20.  4.  2013      17.49 požár bytového domu v Olešnici v Orlických horách – požár lokalizován 

místní jednotkou, probíhalo odvětrávání – po dohodě s velitelem návrat na základnu 

30.  4.  2013    12.45  požár suché trávy a jehličí na pasece v katastru  obce  Česká Čermná – 

hasební práce a doplňování vody do CAS 15  MB  Atego 

26.  10.  2013  18.41  požár tují v Hradní ulici u zahradní chaty – požár uhašen sousedy 

ručním hasicím přístrojem – předáno vyšetřovateli 

28.  10   2013     16.00    požár paseky v katastru obce  Borová – několik ohnisek bylo hašeno 

dvěma proudy a následně byla provedena kontrola těchto ložisek pomocí ručního nářadí 

12.  11.   2013     6.40     požár velkokapacitního kontejneru v obci Sněžné – uhašeno jedním 

proudem  C 

Jednotka provádí všechny zásahy profesionálně  po celoročním výcviku, školeních a 

soutěžích. 

 

cvičení a soutěže dospělých 
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Od 1. listopadu 2013 začala výjezdová jednotka plnit protipožární úkony také pro obec 

Sněžné. Celé družstvo se sešlo na 2 školeních v Jestřebí, kde také na podzim proběhlo 

aplikační cvičení. Jeho úkolem bylo hašení budovy v areálu zemědělského družstva, záchrana 

osob a ochlazování tlakových lahví. Cvičení se zúčastnily všechny sbory okrsku.  

S novou cisternou sbor objížděl různé akce, aby ukázal vybavenost a připravenost naší 

jednotky – Domašín,  Nový Hrádek (Dětský den), Česká Čermná (Dětský den), Dlouhé ( 

soustředění mladých hokejistů), Kamenec (dětský tábor), Bohdašín (Bohdašínský pohár), 

Ohnišov  a Blažkov (Náchodská primátor liga), Sněžné (Podorlická liga), Nový Hrádek 

(Náchodská primátor liga, proplach kanalizace v Kopeckého ulici a dohled na pálení 

čarodějnic). 

Ve výboru místního SDH dlouhodobě pracují 3 ženy. Jednatelka Petra Přibylová je ve funkci 

14 let, vedoucí mládeže Olga Beková 25 let, referentka žen Jarmila Grimová již  29 let. Série 

soutěží Primátor ligy měla opět 4 jarní a 4 podzimní kola. Při 9. ročníku 7. září, který se konal 

v Novém Hrádku , byla poprvé využita v červenci postavená dřevěná budova skladu. 

V soutěži byly ženy velmi úspěšné, jedno družstvo bylo druhé a druhé se umístilo na 5. místě 

z přítomných 13 družstev žen (na soutěž přijelo rekordních 30 družstev). V celkovém pořadí 

Primátor ligy ženy obsadily příčku nejvyšší-zlatou (družstvo NOVA skončilo třetí), což je velký 

úspěch. 

Soutěže dospělých probíhaly během roku již tradičně v Mezilesí, na Jestřebí, v Provodově, na 

Přibyslavi, v Bohdašíně. Další místa, která členové navštívili převážně s milovanou TATROU  - 

Dobrošov (oslavy založení sboru spojené s okrskovou soutěží), Slavoňov (130 let), Šonov (130 

let), Provodov (800 let od první písemné zmínky), Blažkov ( 100 let), Běloves (130 let), 

Bohdašín u Červeného Kostelce (115 let). 

cvičení a soutěže mládeže 

Na začátku roku se požárnímu sportu věnovalo 10 dětí. V září se kolektiv rozrostl o 6 

nejmladších hasičů. Již v lednu děti vyrazily na první závod- trojboj do Broumova. V únoru 

soutěžilo sedmičlenné družstvo starších v uzlové štafetě v České Metuji (4.místo), v dubnu to 

byl branný závod pětičlenných hlídek v Nahořanech  a požární útok a štafeta  v Bělovsi. 

V květnu nebyl volný ani jeden víkend, protože začaly soutěže v technických disciplinách – 

v Nízké Srbské a v extrémních podmínkách za deště v Bohdašíně u Č. Kostelce. Děti byly 

statečné a probojovaly se do okresního kola v Náchodě  na Plhově, kde obsadily 11. místo 

v celém okrese a obdržely 1. místo za vedení kroniky. Poslední před prázdninami byla 

Bezděkovská šedesátka. Po prázdninách v pohárové soutěži v Jaroměři děti vybojovaly 3. 

místo a s ním i věnec buřtů. Na Žernovských hrách, do kterých patří i disciplína motání hadice 

„C“ na čas, obsadila Káťa Lantová 3. místo a celé družstvo bylo páté. Následovala již pro naše 

družstvo v pořadí čtvrtá bronzová medaile za tzv. desetiboj v Hronově. Poslední v roce byl 

branný závod v Mezilesí. Celkově děti získaly 2 třetí místa v okrese, z nichž jeden pohár byl za 
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aktivitu kolektivu. Odměnou dětem byla Mikulášská nadílka, tentokrát při Mikulášském 

večeru na hasičském hřišti. 

cvičiště  - požární zbrojnice – technika 

Cisterna CAS 20-S2R prošla pravidelnou kontrolou STK a SME. Je velmi využívána pro účely 

místního sboru i sborů ostatních. Pravidelnou kontrolou prošla také dýchací technika včetně 

 proškolení uživatelů.  Nově sbor zakoupil 4 moderní vzduchové dýchací přístroje  PLUTO 

Fireman 3075 celkem za 120 000,- Kč a náhradní zdroje do ručních radiostanic za 3 000,-Kč. 

Výdaje z největší části uhradil Královéhradecký kraj  (výjezdy za povodní, refundace mezd) a 

zbytek městys. Vedení sboru maximálně dbá o nezbytnou ochranu zdraví a bezpečnost 

hasičů. Údržbou prošla elektrocentrála, plovoucí čerpadlo i motorová pila. 

V červenci se podařilo vybudovat na hasičském cvičišti technické zázemí v podobě 

dřevostavby, která byla postavena  velmi rychle. Stála hodně peněz ( asi 300 tisíc korun) a 

její úplné dokončení si ještě další finance vyžádá. Je to však velký úspěch pro sbor i pro 

občany. 

spolupráce s veřejností 

Vzhledem k tomu, že v roce 2013 byla sokolovna v rekonstrukci, uspořádali  hasiči svůj ples, 

velikonoční i štěpánskou zábavu v sále na Borové. Byly to akce úspěšné. Hasiči opět tradičně 

poblahopřáli s kytičkou jubilantům a členkám k svátku matek. Velmi dobře spolupracovali se 

svým zřizovatelem – Městysem Nový Hrádek. Provedli každoroční sběr kovového odpadu. 

Velmi se povedly 2 nové hasičské akce. 29. září to bylo za větrného počasí Posvícenské 

posezení u domácích koláčů spojené s drakiádou a 6. prosince za sněhové vichřice 

Mikulášská nadílka, obojí poprvé na hasičském hřišti a v nové dřevostavbě. Obě akce měly 

velkou účast. 28. října u příležitosti výročí vzniku našeho samostatného státu, proběhlo 

Slavnostní odhalení opraveného pomníku obětem 2. světové války na Dlouhém, kterého se 

hasiči zúčastnili v uniformách a s praporem. Pomohli s řízením dopravy a nechyběl ani Ivo 

Štěpán  s „vyšňořeným koňským povozem“. 

Hasiči vedli pěknou obrazovou i ručně psanou kroniku, internetové stránky sboru a 

pravidelně  informovali veřejnost také ve Frymburských ozvěnách. 

 

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

 

stav členstva 

K 31. prosinci 2013 byl celkový počet členů  T.J. Sokol Nový Hrádek  celkem 230, o 1 člena 

více než loni. Dospělých členů bylo 148 (73 mužů a 75 žen),  dorostu  19  (12 chlapců a 7 
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dívek) a žactva  63  (31 chlapců a 32 dívek). Výše členských příspěvků zůstala stejná jako 

v roce předchozím. 

Valná hromada 

Valná hromada se uskutečnila 3. března 2014  v restauraci Na Kovárně a zúčastnilo se jí  33 

členů. Řídil ji starosta T.J. ing. Jeronym Holý, který také  přednesl hodnotící zprávu za rok 

2013. Zaměřil se v ní především na průběh a úspěšné zakončení rekonstrukce sokolovny po 

90 letech od její výstavby. Rekonstrukce probíhala od roku 2009 a ve třech etapách. Projekt 

zpracovala firma  Jaroslav Vondřejc – projektové ateliéry, stavbu provedla firma Alkstav 

Nové Město nad Metují a celkové náklady činily 16 milionů korun. Zprávu přednesl za 

lyžařský oddíl Jeroným Holý st. ,náčelnice Lidmila Martinková, matrikářka Hana Svatoňová, 

hospodářka Hana Možná a traumatologický plán s využitím aktuálních poznatků v medicině 

poutavým způsobem podala MUDr. Lucia Hrnčířová. 

 

Zpráva starosty Ing. Jeronyma Holého na valné hromadě 3. března 2014 – citace : 

 Vážení sokolští sestry a bratři, hosté a příznivci naší tělocvičné jednoty, 
 
 vítám Vás srdečně na naší výroční členské schůzi. Opět po roce se scházíme 
v restauraci Na Kovárně, děkujeme za pohostinnost. 
 
 Má letošní zpráva bude poněkud obšírnější, neboť bych rád shrnul nejen minulý rok 
2013, ale celou několikaletou historii, kdy jsme budovali naši novou sokolovnu. 
 
 Jak všichni víte, loňský rok byl opravdu hektický a jsem rád, že dnes už mohu říci, že 
nadmíru úspěšný. Podařilo se nám dokončit rekonstrukci sokolovny, alespoň tedy z té největší 
části. Dovolte mi zrekapitulovat fakta a seznámit vás se skutečnostmi, které jste možná 
neznali. 
 
 Vše začalo u projektanta Jaroslava Vondřejce v roce 2006 projektem na kompletní 
rekonstrukci budovy. Náklady byly vyčísleny na cca 20 milionů Kč. Jen podotýkám, že na účtu 
jsme v té době měli kolem 100 tisíc Kč. Vzhledem k těmto skutečnostem a našim mizivým 
zkušenostem vypadal úspěch díla v té době jako naprostá utopie. 
  
 Přesto jsme v roce 2007 začali podnikat první kroky. Obrátili jsme se na nynější 
starostku naší župy Helenu Rezkovou, která již v té době měla zkušenosti s dotací od MŠMT. 
Zkontaktovali jsme tehdejší paní poslankyni Horníkovou. Sbírali jsme informace z oficiálních i 
neoficiálních zdrojů a z internetu. I když stále celková rekonstrukce vypadala nereálně, začaly 
se rýsovat možnosti alespoň částečných postupných kroků s tím, že vždy budeme myslet na 
to, aby tyto kroky byly pokud možno ukončitelné a smysluplně na sebe navazovaly. 
 
 V roce 2008 jsme tedy připravili první žádost o dotaci na MŠMT, která se týkala 
rekonstrukce WC, vybudování kanalizace a čističky odpadních vod. Tato žádost byla 
neúspěšná, avšak v roce 2009 se díky Mgr. Horníkové naskytla možnost získat prostředky 
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z Ministerstva financí. Měli jsme velké plus v tom, že jsme již měli připravenou žádost, kterou 
jsme jen s minimálními úpravami mohli použít. V rámci první etapy rekonstrukce v roce 2009 
jsme tedy nákladem 3.333 tisíc tuto etapu realizovali. Ke krytí většiny spoluúčasti k dotaci 
jsme použili dar 300 tisíc Kč od České báňské nadace. Výběrové řízení vyhrála a práce ve 
výborné kvalitě provedla firma Alkstav s.r.o. Nové Město nad Metují. 
 
 Ještě v roce 2009 jsme poprvé podali žádost na Místní akční skupinu Pohoda venkova 
se sídlem ve Valu u Dobrušky na opravu vstupního schodiště a bezbariérového vstupu a 
posléze ji opakovaně podávali, dokud nebyla v roce 2012 úspěšná. Dále jsme přepracovali 
žádost na MŠMT. Jednalo se o druhou etapu – rekonstrukce vnitřních prostor, zejména 
místností okolo sálu, kompletní přebudování prostoru jeviště, elektroinstalace a rozvodů 
ústředního topení včetně radiátorů. Žádost byla v tomto roce a dalších dvou letech 
neúspěšná.  
 
 V roce 2010 jsme navázali spolupráci s firmou Centrum rozvoje Česká Skalice, která 
poskytuje mimo jiné služby ohledně administrace dotací. Zajistili jsme u Ing. Frinty nezbytný 
tepelný audit a společně připravili další žádost, a to na třetí etapu. V této etapě jsme 
plánovali zateplení, výměnu oken a dveří a vytápění tepelným čerpadlem. Vytápění by se pak 
napojilo na rozvody topení z druhé etapy. Nebo naopak, časový sled se nedal odhadnout. 
 
 V té době jsme už věděli, že pokud by se podařilo získat tyto tři dotace, měla by být 
sokolovna z větší části rekonstruovaná a také začalo být jasné, že to je reálné. 
 
 V zimě roku 2010 začínala být situace v sokolovně kritická a neudržitelná. Při taneční 
zábavě došlo k požáru komína a nastávaly stále větší a větší problémy s kotlem a vůbec s 
vytápěním. Po několik zim až do uzavření sokolovny v roce 2012 stál provoz sokolovny vlastně 
na dvou lidech, kteří nezištně a zdarma, navíc v nebezpečných a nehostinných podmínkách, 
v sokolovně topili. Jsou to Pavel Bohadlo a Jaroslav Štěpán. Ještě jednou jim za toto děkuji. 
 
 Na jaře roku 2012 přišel dopis s informací, že naše žádost na třímilionovou dotaci na 
MŠMT byla úspěšná. Zároveň jsme byli informováni o změně zákona o veřejných zakázkách a 
nutnosti co nejdříve zorganizovat výběrové řízení, které jsme s vydatnou pomocí 
administrátora Ing. Tomka v červnu uskutečnili. Nabídku s nejnižší cenou předložila opět 
firma Alkstav. 
  
 Na konci léta 2012 jsme za velké podpory dobrovolných brigádníků vyklidili všechny 
místnosti, zlikvidovali jejich vybavení a vše přestěhovali na hlavní sál, který těmito předměty 
a nábytkem byl téměř celý zaplněn. Druhá etapa mohla začít.  
 
 Na podzim téhož roku jsme byli informováni o úspěchu dvou žádostí o dotaci na třetí 
etapu, tedy na zateplení, tepelné čerpadlo a související práce a na nové venkovní schodiště. 
Dalo se předpokládat, že logicky na sebe navazující etapy se podaří v ideálním časovém sledu 
realizovat a profinancovat a sokolovna tím pádem bude moci být mimo provoz jednu jedinou 
zimu. 
 
 V zimních měsících roku 2013 byly pokáceny firmou Ing. Mareše stromy na louce nad 
sokolovnou, čímž byl pozemek připraven k položení zemního kolektoru tepelného čerpadla. 
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 Na jaře roku 2013 jsme začali s Ing. Tomkem připravovat výběrové řízení na 3. etapu, 
které vzhledem k výši 8,6 milionu Kč muselo být provedeno v přísnějším režimu větší zakázky. 
Vyhrála opět firma Alkstav a mohla tak rekonstrukci završit. 
  
 V souvislosti s touto etapou jsme stáli před úkolem sehnat během půl roku 3 miliony 
Kč na spoluúčast k dotaci. Je pro mne velmi potěšující, že převážně od příznivců Sokola, a to 
zejména občanů Nového Hrádku, jsme opravdu peníze zvládli zajistit. V současné době se 
podařilo získat na půjčkách s pětiletou splatností téměř 2,6 mil. Kč a na darech téměř 300 
tisíc Kč. Občané darovali i desetitisícové částky a půjčovali statisícové, a to z velké části 
bezúročně. Nevratný příspěvek dalších 600 tisíc jsme získali od ústředí ČOS, loni i letos 50 
tisíc z náchodské Sokolské župy Podkrkonošské. Dále jsme získali krátkodobou půjčku 500 
tisíc Kč od T. J. Sokol Jaroměř, která byla použita na nutné předfinancování rekonstrukce 
vstupního schodiště. Tyto prostředky bychom měli obdržet ze SZIF v průběhu dubna, 
zmíněnou částku pak obratem vrátíme. Prostředky na umořování půjček máme přislíbeny 
z rozpočtu městyse, a to v prvních dvou letech 300 tisíc a v dalších letech 500 tisíc až do 
úplného splacení. 
 
 Jistě vás bude zajímat celková finanční bilance rekonstrukce. Od roku 2006 jsou 
celkové vložené prostředky bezmála 16 milionů Kč. Z této částky je k dnešnímu datu faktický 
dluh včetně předpokládaných úroků kolem 2,7 milionu Kč, což je přibližně 17%. Jak jsem již 
řekl, splátky dluhu jsou garantovány z rozpočtu městyse. V případě, že by se nám již 
nepodařilo získat žádný příspěvek na umoření dluhů např. z ČOS, splatíme ho v plné výši do 
šesti let. 
 
 Co nás čeká v bližší i vzdálenější budoucnosti? Naším záměrem je v létě renovovat a 
opatřit novým lakem podlahu sálu a dovést ke kolaudaci hlavní vnitřní schodiště, čímž 
bychom zpřístupnili pro veřejnost balkon. Povedlo se nám získat další dotaci od MaS Pohoda 
venkova, 200 tisíc Kč na oplocení hřiště před sokolovnou, jejíž realizace bude probíhat během 
letošního roku. V budoucnu bychom z těch významnějších akcí rádi zprovoznili nové místnosti 
nad jevištěm a sportoviště na louce nad sokolovnou. Také budeme muset renovovat střechu. 
Poslední větší položkou bude přebudování půdních prostor nad hlavním sálem. V letošním 
roce bude dokončen byt pro správce sokolovny.  
 
 Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kdo přispěli nějakým způsobem k dílu, 
tentokrát si dovolím i těm z mého pohledu nejdůležitějším, jmenovitě. Děkuji tedy 
projektantům Jaroslavu a Miloši Vondřejcovým a místostarostovi naší T. J. Jiřímu Hlaváčkovi, 
bez nichž bychom novou sokolovnu neměli. Dále Jarmile Drašnarové, Pavlu Sobotkovi, Pavlu 
Bohadlovi, Jeronymu Holému st., Lídě a Zdeňku Martinkovým, Liboru Přibylovi, Janu 
Machovi, Vladimíru Suchánkovi a pracovníkům firmy Alkstav, zejména jednateli Aleši 
Kalhousovi a stavbyvedoucímu Karlu Vrbatovi. Také děkuji za brigádnickou pomoc hasičům a 
spoustě dalších, kteří dobrovolnou prací přidali svou ruku k dílu. Bylo nás kolem stovky a za 
těch pár let jsme odpracovali tisíce a tisíce hodin. Dále děkuji úřadu městyse a zastupitelstvu 
za podporu nejen finanční a zejména starostovi Zdeňku Drašnarovi za jeho nápady a 
vstřícnost a zaměstnancům městyse za dlouhodobou ochotu pomáhat. V neposlední řadě 
starostce župy Heleně Rezkové, která nás podporuje a usměrňuje od samého začátku. Rovněž 
mi dovolte poděkovat největším dárcům a věřitelům Radimu Holému, znovu v této souvislosti 
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Miloši Vondřejcovi, Vratislavu Marešovi, Aleši Kalhousovi, obci Sněžné a Pavlu Pudilovi 
z České báňské nadace. 
  
 Jak víte, od 10. ledna 2014, tedy od vydařeného Sokolského plesu, je sokolovna 
opět v provozu. Podmínky pro sportování, společenské akce a celková kultura prostředí je 
s minulým stavem nesrovnatelná a já doufám, že my a naši potomci ji budeme moci využívat 
po dalších 90 let. 
 
 Na závěr mi dovolte vás pozvat na slavnostní otevření sokolovny, které se bude konat 
v sobotu 12.4.2014  od 14 hodin. 
 
 Děkuji za pozornost. 
 
Konec citace. 
 
Zpráva náčelnice Lidmily Martinkové na valné hromadě 3. března 2014 za rok 2013 – citace: 

  
   Zprávu předkládám za odbor všestrannosti. Za oddíly lyžařský, volejbal a florbal, které jsou 
na župě registrovány pod odborem sportu, zprávy podají jejich vedoucí. 
   V roce 2013 probíhala rekonstrukce sokolovny , ale tělocvičná činnost všestrannosti 
neustala. Díky vedení základní školy nám bylo umožněno provozovat cvičení pro děti i 
dospělé ve školní tělocvičně. Děkujeme za možnost přechodného uložení drobného 
tělocvičného nářadí v  malém kabinetu školy, které pro učitelky školního tělocviku bylo 
omezující. Velké poděkování patří i paní Menyheiové, uklizečce, která se musela s časem 
úklidu tělocvičny a šaten  přizpůsobit našim aktivitám. 
   Pestré hodiny pro rodiče a děti vedené Veronikou Bohadlovou, také Marcelou Volfovou a 
Lucií Kozlovou bývaly  využívány  až patnácti páry. Ke své činnosti používali různé 
sportovní a zábavné nářadí a náčiní. 
    Lucie Hrnčířová se věnovala skupince dětí předškolního věku, které si formou soutěží a her 
zvyšovaly svoji tělesnou zdatnost.  Lucie byla také zvolena župní zdravotnicí na tříleté 
volební období. 
   V prostoru školní tělocvičny  se pravidelně scházelo  deset  mladších žákyň  od první do 
šesté třídy pod vedením Radky Machové a Lidmily Martinkové. Učily a vylepšovaly se v 
základech gymnastiky, užívaly si míčových a jiných zábavných her. Pokud to dovolilo počasí, 
chodily na malé turistické výlety do sousedních vesnic. 
   Zdravotní cvičení navštěvovalo až deset žen s Lidmilou Martinkovou. Ženy si chválily 
menší útulné teplé prostory a blízkou dostupnost cvičebních prostor. 
   Tato cvičení dětí  a žen se uskutečňovala jednu hodinu týdně.       Dvakrát v týdnu se 
scházela děvčata a ženy na cvičení při hudbě a to aerobní a kondiční s Markétou Vaňkovou.  
Cvičební rok byl zahájen koncem září a potrvá do konce dubna, některé složky skončí 
koncem května. 
    Zástupci rekreačního volejbalu se sjížděli  každou středu do sokolovny v Dobřanech na své 
náklady. 
   Cvičení v posilovně bylo provozováno v nevyužitých prostorách prodejny p.Švorce. 
    Sportování mladších žáků se zaměřením na fotbal nebylo možné zahájit pro nevyhovující 
prostory. Doufáme, že pro nový cvičební rok 2014/15 se vše změní a  sál sokolovny bude s 
úsilím nás všech připraven k využití. 
    Z grantu ČOS jsme vybavili naší budoucí obnovenou sokolovnu dvěma novými švédskými 
lavičkami a závěsnou hrazdičkou. 
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    Školení cvičitelů IV. třídy všestrannosti absolvovaly a kvalifikaci získaly Radka Machová, 
Lucie Hrnčířová, Pavel Sobotka.  Radka a Lucie si následně zvýšily odbornost na III. třídu 
cvičitel všestrannosti. 
   Osm cvičitelů se účastnilo třech nabízených seminářů v Hradci Králové a v Praze , 
zaměřené na zdravotní tělesnou výchovu  a pohybové hry pro předškoláky a mladší školáky. 
   Cvičitelka aerobiku III. třídy Markéta Vaňková vedla hodiny aerobiku jako lektorka při 
školení v Náchodě, kde budoucí cvičitelé získávali základní  IV.cvičitelskou třídu. 
 
    Během roku jsme pořádali nebo se účastnili různých společenských událostí. Protože jsme 
neměli možnost uspořádat tradiční Sokolský bál,  tak naše „sešlost“ v  oblečení muže za ženy 
a ženy za muže 19.1.2013 Na Kovárně se zpíváním a tancováním nám bál nahradila. 
     Dne 16. února 2013 se tradičního Přechodu Orlických hor na běžkách , které organizuje 
Pavel Bohadlo, účastnilo 57 lyžařů, z toho 29 hrádovských. I když nám lyže dost drhly na 
čerstvé vrstvičce sněhu a provázela nás mlha, dojeli jsme . 
    Rádi vzpomínáme na Župní turistický sraz v Polici nad Metují 8.května 2013, kde nám 
pěkný program připravili poličtí sokolové.  Navštívili jsme Muzeum Merkuru a nově otevřené 
muzeum papírových modelů. Za nádherného dne krásnou krajinou jsme vystoupali na 
Hvězdu, kde nám pořadatelé opekli buřty za doprovodu hudby country skupiny. Z Hrádku do 
krásné přírody Police a okolí  vyrazilo deset spokojených výletníků.   
   Dne 11. května jsme zopakovali Hrádouskou vařečku s opačnou trasou z minulého roku a 
kontrolou v Dlouhém rekreačním zařízení ministerstva vnitra. Posledně déšť pochodníky  
silně zmáčel. Tentokrát jen mrholilo, ale naši věrní pochodníci nás nezklamali. V cíli jsme 
předali 424 vařeček. 
   Devět mužů se připravilo a účastnilo sletu Sokolů v Roudnici nad Labem 25. a 26.května. 
Součástí tohoto svátku Sokolů byl i výstup na památnou horu Říp. Cvičili sletovou skladbu 
Chlapáci II.  Na samotná hromadná vystoupení se silně zhoršilo počasí na studené a deštivé, 
na které jen tak nezapomenou. 
   O prázdninách 24. července  se vypravilo 39 účastníků na výletní trasu po Orlických horách 
z Rokytnice do Říček. Bylo připraveno několik tras o různé náročnosti. Každý si mohl vybrat. 
    Musíme ocenit snahu o obnovovanou iniciativu žen, které v místním kině připravily na l8. 
říjen Bazar  s dětským zimním a sportovním oblečením. 
      Velké poděkování  a pochvalu si zaslouží všichni cvičitelé jak odborně a s chutí vedou 
cvičení dětí i dospělých.  S velkým úsilím máme opravenou sokolovnu. V příjemné 
nedocenitelné teplotě můžeme tužit tělo. Kéž přibývá cvičenců, kteří se budou chtít scházet, 
cvičit a sportovat.  Máme hodně členů, kteří nám fandí, přispívají členskými příspěvky. Za 
přízeň a finance ve formě příspěvků moc děkujeme. 
 
Konec citace. 
 
Předseda odboru sportu a lyžařského oddílu Jeroným Holý k současné situaci v těchto 

oblastech sdělil: 

Citace zprávy: 

Sportovní činnost 

Výcvikový rok zahajujeme vždy první úterý v září a během podzimu provádíme nábor nových dětí ve 

věku od 5 let a  tentokrát se zdařilo, rodiče přivedli 4 nové holčičky a 1 chlapce. Máme tedy 10 dětí ve 

věku 5 – 10 let a to  je družstvo,  s kterým se bude dobře pracovat a z kterého by měli vyjít  úspěšní 
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sportovci. Škoda, že špatná zima nedovolila,  abychom je naučili lyžovat. Ale není nic ztraceno, 

všeobecná pohybová průprava je u tak malých dětí nejdůležitější.   

Pravidelně se zúčastňujeme dvou podzimních přespolních běhů: okresního finále vesnické 

tělovýchovy a župního přeboru v Novém Hrádku, který již tradičně pořádáme s odborem 

všestrannosti. Tréninky na podzim probíhají v přírodě a po změně času z letního na zimní se chodí 2x 

týdně do tělocvičny. Pokud napadne sníh, tak se jezdí ještě v sobotu dopoledne.  

Je to hrozné, ale vlivem teplých zim je pro nás již několik let vyvrcholením sezony předvánoční 

soustředění v Peci p.S. Letos jsme měli štěstí, byl to snad jediný opravdu zimní týden z celé sezony. 

Dokonce jsme jezdili na přírodním sněhu. Soustředění se zúčastnilo 14 dětí, 3 trenéři, kuchař a 1 

senior.  

Na sobotu 1. února byl naplánovaný Župní přebor v obřím slalomu. Ale teplo v lednu, předpověd 

počasí a samotný průběh věstil velmi teplou zimu. Bylo jasné, že na Hrádku se lyžovat nebude a tak 

jsme ani nevydali rozpis závodu. 

Tak lehké rozhodnutí nebylo možné v pořádání přeboru ČOS, který nám po úspěšně zvládnutých 

přeborech v r. 2003 a 2005 opět svěřila komise lyžování OS ČOS. Museli jsme mít v záloze uměle 

zasněžovanou trať. Přebor byl organizačně i materiálně připraven na neděli 16. února v Olešnici. 

Mimořádně teplé počasí i tyto  plány zhatilo. Je připraven ještě 1 pokus na sobotu 8. března, kdyby se 

ochladilo a mohli tam dosněžit. Ale i to je už definitivně ztracené, i když se tam dodnes lyžuje, na 

závody tam je málo sněhu. Tím, že jsme připravili celostátní závod, získali jsme sponzory. Oslovené 

firmy věnovali mnoho dárkových a reklamních předmětů. S těmi, co věnovali přímé finanční dary 

máme podepsané smlouvy a protože se přebor neuskutečnil, máme problém s jejich dodržením. 

Budeme se ucházet o pořadatelství v roce 2015, snad nebudou nepříjemnosti. 

Dětí máme v celoročním tréninku  18, členů jsme vykázali pro ČOS 39.  

Sportovně oddíl vede dlouhodobě Vašek Sychrovský, trenér II. třídy. Na tréninky na sněhu se těšila 

stejně kvalifikovaná dcera Pavlína. V současné době vedou tréninky hlavně trojkaři David Bek, Honza 

Říha a Radim Holý. Máme též vyškolených 8 rozhodčích. 

Provozování lyžařského vleku 

Od sezony 2005 – 6 je to až na malé výjimky stále stejné. Dáme posíct sjezdovky, zaplatíme revize, 

vyškolíme vlekaře, pronajmeme záchod, sestavíme služby a čekáme, že napadne sníh. Někdy se dříve 

popsaná režie vrátí, někdy jako letos, se vlek ani neotočí. Přežíváme jen proto, že co jde, děláme 

zadarmo a ostatní hradíme z oddílových příspěvků. Jak se před 10-ti lety říkalo, že bez rolby to nejde, 

tak teď už to bez zasněžování nejde. Zimy jsou rok od roku teplejší a skoupější na sníh. 

Je štěstí, že na Hrádku podniká rodina, která je lyžování nakloněna. Marešovi se postarali o to, že je 

vykácen a upraven terén na Velké Panské. To byla hlavní příčina, že se nebylo možno v minulosti 

pustit do zasněžování. Studie mluví asi o pěti milionech. Ale to už je budoucnost, do které se já v 

mém věku nemohu pouštět. 

Byl bych rád, kdyby se do příští sezony vysbíraly kameny na nově vytvořeném svahu a přeložilo se 

osvětlení k trase vleku. 
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Konec  citace. 

 

Přejezd Orlických hor na běžkách 

16. února 2013 se uskutečnil  17. ročník Přejezdu Orlických hor na běžkách. Trasu 22 km ze Šerlichu 

na Haničku nebo naopak zdolalo 57 lyžařů. Na start v Dobrušce přijeli v 15 autech. 

Župní lyžařský přebor 

17. února 2013 se na Panské stráni uskutečnil pro nedostatek sněhu opakovaně odkládaný  Župní 

lyžařský přebor v obřím slalomu. Zúčastnilo se ho pouze 16 žáků z Nového Hrádku a z České Skalice. 

Závod zajišťovalo 12 pořadatelů. 

Křesadlo jako ocenění za práci pro druhé 

11. dubna 2013 obdržel aktivní člen Sokola  Pavel Bohadlo za dlouholetou dobrovolnickou činnost- 

např. již 31. ročník Hrádouské vařečky, v náchodském Beránku cenu Křesadlo. Je již po Jeronýmovi 

Holém a Lidmile Martinkové v pořadí třetím občanem našeho městyse, kdo tuto čestnou cenu dostal. 

Křesadlo dostávají „obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci“.  Význam Pavlovy práce vystihují slova 

rýmovanky od starosty městyse Zdeňka Drašnara : „ Náš Bohadlo Pavel, to je vskutku živel, každému 

rád pomáhá, únava ho nezmáhá.   Je to víc než 30 roků, když Pavel s partou stejných „cvoků“, byl u 

zrodu pochodu, kde najdeme pohodu. Každým rokem zjara o trasy se stará, co mu síly stačí, 

Hrádouskou vařečku značí.   I když zima uhodí, náš Pavel se nenudí, Orlických hor přejezd chystá, 

velká účast je vždy jistá.    K výročí vzniku Hrádku, pro nás všechny na památku vyrazil i do polí a 

popsal místa v okolí, umístil zde cedulky, nechtěl žádné prašulky. Optimismus kolem šíří, dobrou 

náladou vždy hýří. Ve svém volnu dobro dělá, to je prostě pravda celá.   A tak nás na Novém Hrádku 

napadlo, že právě Pavel Bohadlo zaslouží si Křesadlo!“  (kráceno). 

Sraz sokolské župy v Polici nad Metují 

8. května se 10 členů naší TJ Sokol zúčastnilo srazu sokolské župy  v Polici nad Metují s výstupem na 

Hvězdu. Před výstupem si účastníci prohlédli muzeum Merkuru a Výstavu papírových modelů. V cíli 

čekala folková kapela a pohoštění opečenými špekáčky. Byla to velmi pěkná akce, které přálo i počasí. 

Zúčastnila se jí také starostka župy Helena Rezková. 

Hrádouská vařečka 

11. května 2013 se konal  XXXI. ročník pochodu Hrádouská vařečka. Ráno pršelo, ale později se 

vyčasilo. Start byl z důvodu rekonstrukce sokolovny od kina. Účastníci opět nezklamali, přišlo jich 424. 

Kontrola byla u Bartoňových vil. 

Sokolové pod Řípem 

U příležitosti 120 let Sokola v Roudnici nad Labem uspořádala tamní jednota ve dnech 25. a 26.května 

2013 malý sokolský slet se shora uvedeným názvem. Z celé republiky se sjelo 6000 cvičenců, kteří 

vystoupili ve 12 skladbách. Z naší jednoty se sletu zúčastnilo  9 mužů, kteří vystoupili ve skladbě 

Chlapáci III. 
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Výlet do Orlických hor 

24. srpna uspořádala TJ Sokol každoroční Výlet do Orlických hor, letní variantu přechodu Orlických 

hor. Pronajatý autobus odvezl zájemce do Rokytnice v O.h.. Odtud účastníci pochodovali v rozmezí 9 

až 21 km přes Anenský vrch, Říčky a někteří až přes Velkou Deštnou k parkovišti na Šerlichu. 

                    

R     ů     z    n     é 

 

novoroční amnestie 

1. ledna 2013 při svém posledním novoročním projevu prezident  Václav Klaus vyhlásil dílčí 

amnestii.Týkala se asi 7500 vězňů a svým dopadem byla vnímána velice rozporuplně. Kromě 

krátkodobých sazeb se dotkla dlouhotrvajících procesů s tuneláři a vyzněla doslova 

v neprospěch postižených. Brzy se začaly ozývat protesty. 4. března na návrh 27 senátorů 

Senát schválil stížnost na Václava Klause. Spravedlnosti zadost však učiněno nebylo a vše 

postupně utichlo.  

úmrtí Karla Čáslavského 

2. ledna zemřel ve věku 75 let autor oblíbených televizních pořadů Hledání ztraceného času 

a skvělý filmový historik Karel Čáslavský. 

konec regulace nájemného 

2. ledna k radosti majitelů a smutku nájemníků skončila regulace nájemného. 

Tříkrálová sbírka 2013 

5. ledna se uskutečnila každoroční charitativní akce  Tříkrálová sbírka 2013. Skupinky 

obcházely s koledou a pokladničkou dům od domu a občané mohli věnovat finanční 

příspěvek ve prospěch dobré věci (65% pro oblast sbírky, 35 % pro státní i mezinárodní 

aktivity). Cílem v oblasti v roce 2013 byla podpora zejména rodinám v nouzi, starším, 

osamoceným a nemocným lidem, na aktivity pro ohroženou mládež, na podporu zařízení 

Dům na Půli cesty – Náchod, na projekt SV.ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod a na 

Charitativní a pečovatelské služby Náchod. Občané mají ke sbírce z důvodu její průhlednosti 

důvěru a přispívají. 

úmrtí Jiřiny Jiráskové 

7. ledna zemřela ve věku 81 let významná herečka a bývalá ředitelka Divadla na Vinohradech 

Jiřina Jirásková. 
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konkurz na ředitele Základní školy 

7. ledna byl na funkční období 6 let vyhlášen konkurz na ředitele ZŠ. 26. února konkurzní 

komise vybrala ze 3 přihlášených kandidátů , kteří splnili podmínky, Mgr. Aleše Páva 

z Hradce Králové a doporučila ho starostovi městyse ke jmenování. Nový ředitel nastoupil 1. 

července 2013. 

inaugurace amerického prezidenta 

21. ledna se konala inaugurace amerického prezidenta Baracka Obamy na jeho již druhé 

volební období. 

úmrtí Oldřicha Kulhánka  

28.ledna zemřel ve věku 72 let autor všech krásných současných českých bankovek , grafik 

Oldřich Kulhánek. 

rezignace papeže 

11. února nečekaně oznámil papež Benedikt XVI. (85 r.) k 28. únoru rezignaci na svůj úřad ze 

zdravotních důvodů. Jde o první papežskou rezignaci po 700 letech. Jedná se o událost, která 

přepisuje  dějiny římskokatolické církve. 

pád asteroidu 

15. února vyděsil Rusko pád asteroidu do jezera u Čeljabinsku. Před nárazem a následným 

roztříštěním v atmosféře vážil 10 tun. Zraněno bylo více než 700 lidí, kteří většinou utrpěli 

řezné rány od skel oken rozbitých tlakovou vlnou. Nebezpečí spočívá v tom, že podobnou 

událost není možné předvídat. 

hradní rošáda 

7. března 2013 položil odcházející prezident Václav Klaus spolu s nastupujícím prezidentem 

Milošem Zemanem kytici na hrob T.G.Masaryka v Lánech, večer promluvil v televizi a 

následovalo stažení prezidentské vlajky. Jeho desetileté působení na Hradě ukončily ve 24 

hodin zvony svatovítské katedrály. 8. březen již patřil inauguraci prvního přímo voleného 

prezidenta Miloše Zemana. V 9 hodin vstoupil Miloš Zeman s manželkou Ivanou a dcerou 

Kateřinou  Matyášovou branou do Hradu. V 10 hodin složil ve Vladislavském sále slavnostní 

slib před oběma komorami Parlamentu. Zpaměti přednesl projev, potom na 3. nádvoří 

proběhla vojenská přehlídka a zaznělo 21 salv z Petřína.  Slavnost byla zakončena pobožností 

v kapli sv. Václava v katedrále. Miloš Zeman se stal 3. prezidentem ČR a 11. prezidentem 

v historii celkem. Na slavnostní ceremoniál se sjeli příznivci nového prezidenta z celé 

republiky a ceremoniál vysílala televize v přímém přenosu. 
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volba nového papeže 

12. března začala ve Vatikánu volba nového papeže. Již 13. března  v 19.07 oznámil bílý kouř 

a zvony, že byl papež zvolen. Papežem se stal argentinský kardinál jezuita Jorge Mario 

Bergoglio (1936) z Buenos Aires. Přijal jméno František. Bylo to překvapení. Je vzdělaný, 

praktický , klidný a vyrovnaný. Při předchozí volbě papeže byl druhý. Je velmi skromný, 

vstřícný ke všem a propaguje lásku a něhu. Nestraní se zástupců jiných církví a vyznává 

obřady prosté a neokázalé. Jeho první slova byla  : „ Děkuji vám za vaše přijetí“. Inaugurace 

se konala 19. března a zúčastnilo se jí 200 našich poutníků. Jeho krédo je : „Péčovat o děti, 

nemocné a přírodu“. 

úmrtí Vladimíra Čecha 

22. března zemřel ve věku 61 let herec a známý moderátor Vladimír Čech. Uváděl např. 

soutěž Chcete být milionářem?. 

úmrtí premiérky Margaret Tchatcherové 

8. dubna zemřela ve věku nedožitých 88 let bývalá britská premiérka baronka Margaret 

Tchatcherová. Byla to nejvýraznější britská politička konce 20. století Měla přezdívku 

„železná lady“. Pohřeb byl velkolepý, rakev zakrývala britská vlajka. 

změna v doručování pošty 

Od 1. března 2013 byl  zaveden způsob doručování pošty pomocí automobilů z poštovního 

úřadu v Novém Městě n. Met. Provozní doba místní pošty zůstala zachovaná. 

zatmění Měsíce 

25. dubna proběhlo malé, ale pozorovatelné zatmění Měsíce. 

úmrtí Valtra Komárka 

16. května zemřel ve věku 82 let známý listopadový politik, ekonom, prognostik a velkorysý 

člověk Valtr Komárek.  Byl „miláčkem revolučních davů „. 

90 let vysílání Českého rozhlasu 

18. května 2013 ve 20.00 uplynulo 90 let od zahájení vysílání Českého rozhlasu. Nejprve se 

vysílalo z „provizoria“ ve Kbelích. 

povodně 2013 

2. června postihly Českou republiku velmi rozsáhlé povodně a povodňová pohotovost byla 

odvolána až 12. června. Postupně zasáhly všechny kraje včetně Prahy a sousední Německo a 

Rakousko. Přestože jsou povodňová opatření účinnější, povodně způsobily nesmírné 

majetkové škody. Několik lidí zahynulo. Velké problémy byly v dopravě a v dodávkách 
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elektřiny a plynu. Postiženo bylo 700 obcí, 19 tisíc lidí muselo být evakuováno. 9. června se 

na malých tocích přelila 2. vlna povodní. 

výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje 

5. července se na Velehradě slavilo 1 150. výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila  Metoděje 

na Velkou Moravu. Sešly se desítky tisíc poutníků. Papežský legát chorvatského původu 

sloužil mše svaté v češtině. 

narození anglického prince 

22. července se v Anglii narodil princi Williamovi a vévodkyni Kate korunní princ a dostal 

jméno George. 

tropické léto 

Léto 2013 se vyznačovalo četnými tropickými dny (s teplotami nad 30 stupňů) i nocemi (nad 

20 stupňů). Tropický byl již týden od poloviny června, dále celý červenec a první dekáda 

srpna. Nejvyšší naměřená teplota byla v našem městysi +33 stupňů ve stínu i opakovaně. 

Občasné zmírnění teplot přinášely pouze bouřky. 

úmrtí Jiřího Krejčíka 

9. srpna zemřel v požehnaném věku významný režisér a scénárista Jiří Krejčík. 

úmrtí Ilji Hurníka 

7. září zemřel ve věku 90 let  hudební skladatel, virtuos, pedagog  a spisovatel   Ilja Hurník. 

devadesátiny  Vladimíra Rocmana 

12. září 2013 se novoměstský rodák a patriot akademický malíř  Vladimír Rocman v plné 

duševní svěžesti dožil 90 let. Výročí oslavil výstavami ze svého rozsáhlého díla v prostorách 

novoměstského zámku, v Galerii Zázvorka a v sále novoměstské knihovny. K shlédnutí byly 

jeho obrazy, kresby, grafika ,ilustrace, obaly gramofonových desek i pohyblivé vystřihovánky 

pro děti. Mistr stále tvoří, má nápady a neztrácí zájem o veřejné dění. Poslouchat jeho 

vyprávění je silný zážitek, dá se říci, že je to umělec-básník s řemeslným fortelem.  V roce 

2009 vydala Městská knihovna v Novém Městě n.Met. rozsáhlou umělcovu monografii. 

Celkem vypracoval více než 4000 ilustrací pro téměř  170 knih a publikací. V letech 1967, 

1974 a 1981 dostal prestižní ocenění  Nejkrásnější kniha roku. V soutěži Má vlast v srdci 

Evropy – poznej ji a chraň převzal v roce 2009 čestné uznání za ilustraci knihy  Nové Město 

nad Metují v pověstech a vyprávěních. K výtvarnému umění přivedl a ke studiu připravil 

desítky žáků.  
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nejlepší atletka Evropy 

12. října byla atletka Zuzana Hejnová za 13 po sobě jdoucích vítězstvích v běhu na 400 m 

překážek vyhlášena nejlepší atletkou Evropy 2013. 9. listopadu dostala další titul česká 

atletka roku 2013. 

úmrtí zpěváka Pavla Bobka 

20. listopadu zemřel ve věku 76 let oblíbený a kultivovaný zpěvák Ing. architekt Pavel 

Bobek. 

supertajfun Haiyan 

9. listopadu zasáhl jihovýchodní Asii, zejména Filipiny,   supertajfun  Haiyan.   Tento  

v historii čtvrtý nejsilnější tajfun s rychlostí až  350km/hod připravil o život tisíce lidí a 

statisíce o přístřeší. 

úmrtí Nelsona Mandely 

5. prosince zemřel ve věku 95 let symbol černého kontinentu a bojovník za rovnoprávnost 

Jihoafrický prezident a nositel Nobelovy ceny za mír Nelson Mandela. 

 

 

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

 

Rodičům se narodili   (5) 

 

Radek  Světlík  a Radka  Světlíková        Nový Hrádek  234  9. 2.  2013 Náchod 

            dcera   Karolína 

 

Martin  Pacák  a Renáta Sabatová          Nový Hrádek  66       1. 8.  2013      Rychnov n. Kn. 

             dcera   Karin   Pacáková 

 

Leoš  Tolg   a  Michaela  Tolgová        Nový Hrádek    343        28. 9.  2013 Nový Hrádek 

            syn   Vojta 
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Jiří  Čermák  a Monika  Čermáková       Nový Hrádek  262      11. 11.  2013      Hradec Králové 

          dcera  Magdaléna 

 

Petr  Klein  a  Lenka  Vymetálková       Nový  Hrádek  305     25.  11.  2013    Náchod 

            dcera  Barbora  Kleinová      

 

 

Sňatek  uzavřeli 

Vladimír Jelínek a  Jana  Balcarová     Praha  -  Nový Hrádek  29. 6.  2013 

         v kostele sv. Petra a Pavla 

Tomáš Houser a Tereza Štěpánová  Nové Město n. Met.- Nový Hrádek 13.  7.  2013 

          Bartońovy vily  Dlouhé 

   

Výročí svatby oslavili 

50 let společného života  -   zlatou svatbu 

Jaroslav  a Stanislava   Štěpánovi     Nový Hrádek  348  1.  6.  2013 

Antonín  a  Martie   Cejnarovi     Nový Hrádek  349            28. 9.  2013  

Josef a Květoslava   Rybínovi      Nový Hrádek  236           12. 10. 2013 

 

 

 

Z      n   a   š   i   c   h       ř   a    d      o   d   e   š    l   i     (5 občanů) 

 

MUDr.  Jaroslava   Pružinová  z Nového Hrádku čp. 42  zemřela ve věku nedožitých 87 let          

8. ledna  2013  v Novém  Hrádku .  Rozloučení se zesnulou se konalo 14. ledna ve smuteční 

obřadní síni v Novém Městě n.  Met. Do Nového Hrádku se s manželem a rodinou zesnulá 
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přistěhovala v roce 1967  z Mostu. Chtěli žít ve zdravém prostředí. Do místních poměrů 

dobře zapadli. Manžel byl dlouhá léta obvodním lékařem a zesnulá vykonávala svou profesi 

ženské lékařky v nemocnici v Náchodě a v ambulanci v Novém Městě n. Met. S manželem 

vychovali dceru Janu a syna Vojtěcha. Zesnulá se vždy zajímala o veřejné dění. Velkou měrou 

se zasloužila zejména o obnovu Sokola. Po listopadu 1989 byla několik let starostkou místní 

jednoty a sokolským myšlenkám zůstala věrná až do konce svého života. Byla vášnivou 

čtenářkou. Na veřejnosti byla oblíbená i pro svou optimistickou povahu. 

Eva  Drašnarová  z Nového Hrádku  čp. 5  zemřela ve věku nedožitých 62 let  17.  dubna 2013 

v Náchodě. Do rodinného hrobu na místním hřbitově  byla pohřbena 24.  dubna. Nečekaný 

odchod zesnulé zaskočil nejen rodinu, ale i širokou veřejnost. Zesnulá pocházela 

z Dobrošova. Měla vzdělání pro služby v pohostinství. Pracovala v různých provozovnách, 

např. v Rekreačním zařízení Ministerstva vnitra na Rzech, ale také v místní školní jídelně. 

S manželem vychovali dcery Martinu a Janu a syna Josefa. Vytvářela dobré rodinné zázemí 

nejen pro manžela při jeho podnikání a svým dětem, ale také vnoučatům a v posledních 

letech si hodně jejích sil vyžádala péče o manželovy rodiče.  Všechno vykonávala se 

samozřejmostí, byla pracovitá a měla přímou povahu. 

Jan  Hažer  z Nového  Hrádku – Končin  čp. 162  zemřel ve věku  88 let  30. dubna 2013  

v Novém  Hrádku. Po rozloučení v evangelické modlitebně v Tisu byl odvezen k tichému 

zpopelnění. Zesnulý pocházel ze Slovenska. Dlouhá léta žil s manželkou v odlehlé části 

městyse v Končinách. Volný prostor mu velmi vyhovoval. S manželkou vychovali syna 

Miroslava, který tragicky zahynul, syna Jana  a  dceru Janu. Několik let byl skladníkem 

v místním Kovodružstvu. V paměti občanů zůstane jako dlouholetý poštovní doručovatel. 

Chodil rád pěšky, na zádech v batohu nosíval po celodenní dřině nákupy pro početnou 

rodinu. Ve stáří a nemoci se nejprve o oba rodiče i po smrti manželky, kterou zesnulý 4 roky 

přežil, obětavě starala dcera Jana přesto, že musela opustit své zaměstnání v Praze. Zesnulý 

měl rád  květiny a o milovanou zahrádku u svého domku pečoval s manželkou i ve stáří a 

v době nemoci. Rostliny a květiny velmi rád rozdával spoluobčanům. Pouze málokterá 

zahrádka v městysi neobsahuje od něho květinový dárek. 

Jaroslav  Šmída  z Nového Hrádku  čp. 92  zemřel v požehnaném věku 90 let  28. srpna 2013 

v Náchodě. Byl nejstarším občanem městyse. Pohřeb měl 4. září na místním hřbitově do 

rodinného hrobu. Zesnulý byl v mládí tkalcovským mistrem v Tepně v Náchodě. Několik let 

zastával funkci předsedy Místního národního výboru v Novém Hrádku. Nějaký čas obsluhoval 

benzinovou pumpu na okraji městyse.  Vždy ho zajímal veřejný život a politika a tento zájem 

mu vydržel až do konce života. Dlouhou dobu byl vdovcem. S manželkou vychovali dcery 

Alenu a Vlastu, které se o něho ve stáří obětavě staraly. Jeho velkým koníčkem bylo 

včelaření. 

Marie  Rufferová  z Nového Hrádku – Dolů  čp. 162  zemřela ve věku  78 let  11. listopadu 

2013  v Červeném Kostelci . Pohřbena byla 15. listopadu na místním hřbitově. Zesnulá 

pocházela z Nového Hrádku – Dolů a prožila zde svůj celý život. V mládí absolvovala 
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potravinářskou školu v Bzenci a zpočátku pracovala ve  Frutě v Novém Městě n. Met. Později 

přešla do Kovodružstva v Dolích. Po odchodu do důchodu ještě pomáhala v biologickém 

ústavu. Byla velmi vitální, veselé povahy  a vždy ochotná druhému pomoci. Její oblíbenost 

dokládala i velká účast na jejím pohřbu. Sama pocházela ze 4 dětí a s manželem vychovali 

dceru Janu a syna Josefa. Byla 18 let vdovou. Obě děti se o ni v případě potřeby pečlivě 

staraly. 

 

Z občanů, kteří z Nového Hrádku pocházeli nebo měli k němu blízký vztah  v roce 2013 

zemřeli: 

Juliana Koněvalíková, t.č. Kostelec n.Orl., zemřela 29. ledna 2013 ve věku 88 let, Jana 

Peterová roz. Martinková, t.č. Slavoňov, zemřela 13. února 2013 ve věku  50 let,  Josef Čáp, 

t.č. Náchod, zemřel 1. června 2013 ve věku 79 let, Karel Disman, t.č. Dobruška, zemřel 17. 

srpna 2013 ve věku nedožitých 82 let. 

 

         Zapsala             Anna Marková, kronikářka 

 

 

  

 


