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Leden 

První den nového roku byl velmi nevlídný. Ležely asi 3 cm mokrého sněhu, bylo náledí při 
teplotě -2 stupně  a pro mlhu nebylo vidět. V dalších dnech déšť střídalo chumelení.  6. ledna 
dosáhla sněhová pokrývka asi 15 cm a při teplotě -3 stupně se vyjasnilo. Tato změna sebou 
přinesla na pohled překrásný jev – větve stromů  se při námraze  obalily ledem a připomínaly 
sněhové království. Brzy však led odtál a mizel také sníh. Prudká obleva až na +8 stupňů ke 
konci první dekády měsíce hrozila povodněmi. Leden byl celkově teplý, ranní teploty se 
pohybovaly v rozmezí -4 až  +4  stupně. Sníh sporadicky napadl a hned roztál. Mírné 
ochlazení s trochou sněhu přinesl až závěr měsíce. 

Únor 

Začátkem února dosahovala sněhová pokrývka  asi 15  cm a mrzlo. Ranní teploty se v první 
dekádě měsíce pohybovaly od  -3  do  -8 stupňů. Mráz se držel po celý den a sněhová 
pokrývka se zvětšila na  25 cm. Lyžaři se  až do 10. února radovali, rozjel se i vlek. Všechno 
překazila rychlá obleva a krátká možnost lyžování byla minulostí. Druhá polovina měsíce 
byla teplá, ranní teploty se pohybovaly v rozmezí  -3 až +3 stupně a teploty nad nulou 
převažovaly. 

Březen 

V měsíci březnu zimu připomínaly pouze malé kupky sněhu a někde už vykukovaly 
sněženky. Téměř po celý měsíc se držely ranní teploty nad nulou s maximem +7 stupňů. 
Několikrát se ochladilo na 0 stupňů a objevil se šedivák. Překvapení přišlo 30. března, když 
při teplotě +7 stupňů začalo silně chumelit. 31. března byla teplota ráno 0 stupňů a ležela 
souvislá 5cm silná sněhová pokrývka,  na kterou začalo pršet. Vytvořily se dokonce při větru 
závěje a nastala nečekaná kalamita v podobě výpadku elektrických rozvodů , velkých polomů 
a škod na majetku. Zasažena byla celá ČR, Polsko i další země Evropy. 

Duben 

Začátek dubna byl velmi nevlídný. Byla zima, vítr a sněhové přeháňky. Celou noc na 1. dubna 
nešel proud. V prvních 5 dnech leželo 10 cm sněhu, jezdily pluhy a počasí připomínalo 
Vánoce a ne Velikonoce. Na Pondělí Velikonoční 6. dubna ještě ležely zbytky sněhu a 
objevovaly se i sněhové přeháňky.  V druhé dekádě měsíce se oteplilo a ranní teploty se 
pohybovaly v rozmezí  +4  až + 8 stupňů. Dny byly teplé  s teplotou až +16 stupňů, noci byly 
chladnější. Teplotní výkyvy byly velké a náhlé, občas se objevil šedivák. Konec měsíce byl 
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teplý  a velmi suchý. Ranní teploty většinou stouply až na +10 stupňů. Ochladilo se pouze při 
vyjasnění. V posledních dnech dubna do rozkvetlých třešní pršelo i chumelilo. 

Květen 

Květen začal počasím poměrně chladným. Bylo zamračeno a ranní teploty  dosahovaly od +6 
do +13 stupňů. Bylo mokro, ale déšť byl málo vydatný. Později se ještě více ochladilo a 
vrtkavé počasí s prudkými změnami provázelo celý měsíc. Ranní maximum bylo +11 stupňů, 
denní +16. Tvořily se krásné mraky, z kterých nepršelo, a velké sucho trvalo. Výjimkou byla 
bouřka a déšť 29. května. 

Červen 

Červen přinesl velké oteplení a byl začátkem nejteplejšího léta v nedávné historii. Ranní 
teplota již 3. června stoupla na +20 stupňů, denní i večerní teplota byla rekordní  + 24 stupňů.  
Neobvykle velké vedro bylo 6. a 7. června, kdy byla naměřena denní teplota +27 stupňů ve 
stínu. Po mírném ochlazení se velké teplo vrátilo 12. a 13. června. Od poloviny měsíce bylo 
chladněji, ranní teploty se pohybovaly od +8 do +10 stupňů, denní byly kolem +13 stupňů. 
Zima byla i v první letní den 21. června, ráno bylo +9 stupňů. Následovaly 2 deštivé dny a při 
vyjasnění 25. června  nastalo oteplení. 

Červenec 

1. července  byl letní den. Teplota dosáhla +24 stupňů a v dalších dnech neustále stoupala až 
k +20 stupňům ráno  a + 30 stupňům ve dne. Po celý měsíc panovalo tropické vedro a velké 
sucho, jaké nebylo již po mnoho let. Nejvýše teploty stoupaly kolem 20. července, horko bylo 
ve dne i v noci, nebylo kam větrat. Rekordu dosáhla teplota 22. července, když stoupla až na 
+32 stupňů ve stínu i v pozdní odpoledne. Lidé byli z horka unavení, pracovat se dalo pouze 
ráno a navečer. Během dne lidé raději nevycházeli a v horkých nocích se špatně spalo. Ti 
šťastnější si zakoupili klimatizaci. K přechodnému zmírnění vedra došlo až ke konci měsíce. 
Déšť ale stále nepřicházel. 

Srpen 

V srpnu tropická vedra pokračovala. Nedostatek vody poznamenal vegetaci, stromy začaly 
usychat a hasiči museli zasahovat u četných požárů. Hořelo obilí zapálené jiskrou od 
kombajnu, tráva i lesy. Při žních se nad poli velmi prášilo. V druhé dekádě měsíce se ranní 
teploty pohybovaly  v rozmezí +20 až + 28 stupňů a denní ve stínu od +28 do +32 stupńů. Po 
bouřce s ojedinělým deštíkem se na krátkou dobu ochladilo. Horké a suché byly i poslední 
dny měsíce srpna. 

Září 

1. září  vládlo ještě vedro ze srpna. Při polojasné obloze bylo ráno +21 stupňů a během dne až 
+32 stupňů. V noci přišel déšť a ochladilo se o více než 10 stupňů. Horké dny byly minulostí. 
Ranní teploty se pohybovaly mezi +5 až + 15 stupni při vyjasnění. Počasí bylo značně 
proměnlivé, denní teploty nejčastěji dosahovaly +15 stupňů. U nás, ve východní části 
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republiky, pršelo velmi málo . Poněkud více srážek bylo na západě. Houby vůbec nezačaly 
růst. V noci ze 28. na 29. září bylo velmi dobře pozorovatelné zatmění Měsíce. Poslední 2 
zářijové dny byly chladné, teplota ve dne dosáhla pouze +10 stupňů. 

Říjen 

První říjnové byly slunné a teplé. Teplota ve dne stoupla až na maximum + 18 stupňů. Bylo 
krásné suché „babí léto“. K ochlazení s mírnými přeháňkami provázenými větrem došlo až 
v polovině měsíce. Deště nebyly vydatné. Ranní teploty se pohybovaly v rozmezí  +3 až +10 
stupňů, denní  od +7 do +15 stupňů. Jedinou výjimkou byl 12. říjen, kdy se objevil první a 
zároveň poslední mráz v říjnu  -3 stupně. Do té doby kvetly i jiřiny a práce na zahrádce byla 
velmi příjemná. 

Listopad 

Měsíc listopad byl neobvykle teplý a slunný. Průměrná teplota měsíce měřená v Klementinu 
dosáhla historického maxima  + 8,7 stupně. Ranní teploty se pohybovaly od +3 do + 10 
stupňů. Pršelo velmi málo. K nule klesla teplota až 22. listopadu a objevil se první sněhový 
poprašek. Ranní teploty se udržely pod nulou od -2 do -4 stupňů až do 29. listopadu, kdy 
začalo sněžit, později s deštěm ale  po 5 cm sněhu nebylo poslední den v měsíci ani památky. 

Prosinec 

 Podzimní ráz si udržel i prosinec. Celý měsíc včetně Vánoc bylo  bez sněhu. Ranní teploty se 
až na výjimky držely nad nulou od +1 do +6 stupňů. Při vyjasnění  11.  a  14. klesla ráno 
teplota na -3 stupně a povrch země i vegetace pokryl „šedivák“. Zahrádkáři se mohli věnovat 
zahrádkám téměř celý prosinec. Přízemní mrazík -1 stupeň ráno se objevil 29. prosince a další 
dva poslední dny roku klesla ranní teplota až na -6 stupňů. Zasněžené Vánoce se spoustami 
sněhu budeme pravděpodobně znát už asi pouze z Ladových obrázků. 

                                        

 

Š     k   o    l    s    t   v   í    -    školní rok     2014/2015 

 

Mateřská škola    2014/2015 

Do mateřské školy bylo zapsáno 40 dětí.  Předškoláků bylo 24  a  vedla je opět Mgr. Alena 
Lokvencová. Třída mladších dětí byla naplněna do počtu  16 a tu vedla Bc. Ivana Šafránková. 
Školu řídila ředitelka  Mgr. Soňa Brázdilová. Školnicí byla Karla Lokvencová. Školní jídelnu 
vedla Renata Rufferová spolu s kuchařkami Irenou Smolovou, Hanou Balcarovou a 
pomocnou pracovnicí Ivou Formanovou.  Účetní mateřské školy byla Ivana Vondřejcová. 
Učitelky se během roku zúčastnily seminářů  PAT a MAT, logopedie, FIE, kresby, rétoriky, 
aranžování, aj. 
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pedagogická praxe 

V měsíci září  2014 vykonávala v mateřské škole pedagogickou praxi Barbora Vančurová 
z Nového Hrádku a v květnu 2015  Kamila Vondřejcová ze Spů u Dobrušky – Valu. 

výchovně vzdělávací program 

Výchovně vzdělávací program měl název „ Medovníčkovy příběhy a dobrodružství“. Po 
loňské „včelce Jasmínce“ děti při každé činnosti provázel  „skřítek Medovníček“. Děti s ním 
poznávaly taje a krásy přírody, učily se žít v těsné blízkosti  přírody a v souladu s ní.  Učitelky 
nenásilně usilovaly o rozvoj osobnosti dětí s přihlédnutím k jejich  volnosti i soukromí. 

spolupráce s veřejností  -  akce školy 

Vzhledem k tomu, že se osvědčila většina aktivit z předchozího roku, učitelky v nich v práci 
s dětmi pokračovaly. Byla to metoda FIE instrumentálního obohacování, cvičení s prvky jógy 
a do vzdělávacího plánu byla zařazena předškolní angličtina. Pod vedením p. učitelky 
Lokvencové se v lednu předškolní děti začaly učit hrát na flétničku, v dubnu zahájily 
plavecký výcvik v bazénu v Náchodě.  V říjnu do  školy přišlo v divadelním představení s 
panem Peřinou „strašidýlko z dubového lesa“. V listopadu školu navštívil  myslivec p. 
Michael  Hála  a přinesl spoustu zajímavých věcí  s lesní tématikou. V únoru děti přijaly 
pozvání do kina na promítání večerníčků a pohádek. Kino děti navštívily a shlédly pohádky 
také v květnu a v květnu se zúčastnily i školního výletu do Mezilesí. Po celý rok učitelky 
s dětmi prováděly činnosti vztahující se k ročnímu období – např. v říjnu se naučily dělat 
zeleninový salát, uvařily si jablečný kompot a upekly bramborové placky. Před Vánocemi 
pekly perníčky, vyráběly dárky. Učitelky s dětmi připravily také řadu vystoupení – 
k rozsvícení vánočního stromku, na vánoční koncert, k svátku matek, na závěrečnou školní 
akademii a z 18. na 19. června s dětmi přespaly ve školce. 26. června byl ukončen projekt 
„Medovníčkovy příběhy a dobrodružství“  plněním úkolů  a jeho závěrem bylo nalezení 
pokladu. 

Spolupráce s rodiči byla na dobré úrovni. Někteří rodiče dětem věnovali materiály a papíry na 
kreslení a tvoření. Rodiče se také podíleli na organizaci 14. školního plesu , jehož téma bylo 
„Motýlí svět“. 

 

Základní škola  2014/15 

V pondělí 1. září 2014 proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku ve 2. až 9. ročníku 
ve třídách s třídními učitelkami. 16 nových žáků  1. ročníku se v doprovodu rodičů 
shromáždilo  ve vyzdobené  1. třídě ,  kde je přivítala  třídní učitelka Mgr. Lenka Martinková. 
Pozdravit je přišel starosta obce Bc. Zdeněk Drašnar a ředitel školy  Mgr. Aleš Páv. 

personální obsazení 

Ke dni 31.7. 2014 ukončily pracovní poměr učitelky  Mgr. Soňa Paarová a Mgr. Radka 
Pavlíková. Z mateřské dovolené se vrátila paní učitelka Mgr. Martina Marková. Nově 
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nastoupil učitel Mgr. Michal Borůvka. Výchovnou poradkyní byla Mgr. Marie Krbalová a 
preventistkou sociálně patologických jevů Mgr. Lenka Dudášková.  Vychovatelky Lenka 
Kubcová  a Hana Matějčková se dělily o úvazek pedagogického asistenta pro žáka 4. ročníku. 
Další personální obsazení včetně školní družiny  (zapsáno 60 žáků) a provozních zaměstnanců  
zůstalo beze změny. 

stav žactva 

Celkový počet  byl k 30. září 2014  148  žáků, závěrečné vysvědčení v červnu 2015 převzalo 
153 žáků.  Do 1. třídy docházelo 16 žáků.  Do školy podle obcí docházeli žáci  : Bohdašín : 5,  
Borová : 3, Bystré : 1,  Česká Čermná : 13, Dobruška  : 1, Janov : 1, Mezilesí : 2, Náchod 
(Dobrošov, Jizbice, Lipí) : 11, Nové Město n. Met. : 4, Nový Hrádek (Dlouhé, Rzy, Krahulčí) 
:  82, Olešnice v Orl. h. : 9,  Slavoňov (Blažkov) : 7, Sněžné : 10, Velké Poříčí : 1,  Jestřebí : 
1, Třinec (Nový Hrádek) : 1, Ohnišov : 1 . 

vzdělávání 

Ve všech ročnících probíhalo vzdělávání podle  Školního  vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání  -  Škola s rozhledem. Ve skupinách se vyučovala tělesná a výtvarná 
výchova  a pracovní vyučování v 8. a 9. ročníku. Žáci  7. – 9. ročníku si vybírali z volitelných 
předmětů  : přírodovědná a dějepisná praktika a konverzace v anglickém jazyce. Škola 
zabezpečovala plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku, kurz dopravní výchovy na dopravním 
hřišti pro žáky 4. ročníku,  adaptační kurz pro žáky 6. ročníku, lyžařský kurz pro žáky 7. 
ročníku, turistický kurz pro žáky  8. ročníku  a outdoorový kurz pro žáky 9. ročníku. Výuku 
nepovinného předmětu římskokatolické náboženství zajišťovala Katarzyna Kryczka 
v prostorách místní fary. V souladu s tradicí z předchozích let žáci navštěvovali zájmové 
kroužky, z nichž většina probíhala ve spolupráci s náchodským Déčkem. Jejich činnost byla 
částečně hrazena z grantu Královéhradeckého kraje.  Činnost probíhala v kroužcích : 
angličtina pro nejmenší, kroužek keramiky, českého jazyka, matematiky (příprava na 
přijímací zkoušky), ruční práce, sborový zpěv, břišní tance, šikovné ruce, myslivecký 
kroužek, zdravotnické kroužky (ml. a st.), technický kroužek, florbal, mladý redaktor a mladý 
kuchař. Družina dále nabízela kroužky taneční a sportovní. Škola poskytovala po celý školní 
rok prostory p. učiteli Jiřímu Škodovi pro výuku na hudební nástroje. Občas využívali školní 
cvičebnu cvičenci T.J. Sokol. Pro výuku tělesné výchovy naopak používala škola  kromě 
cvičebny a nového hřiště u školy i prostor sálu v sokolovně. 

škola a veřejnost   -   akce školy 

Již v září byl zahájen další ročník soutěže ve sběru a třídění odpadových surovin. V třídění 
jsou žáci vzorem pro své rodiče. Žáci jednotlivých ročníků se seznamovali s institucemi, které 
budou součástí jejich života. 4. ročník navštívil náchodskou knihovnu, 5. ročník bojoval  O 
pohár starosty v cyklistické soutěži, 9. ročník navštívil Úřad práce v Náchodě a okresní 
výstavu středních škol s nabídkou studia, ve výuce cizích jazyků žáci spolupracovali 
s rodilým mluvčím. Žáci se také zúčastnili fotbalového turnaje Coca-Cola cup, uskutečnila se 
exkurze do    IQ Landie v Liberci a návštěva dataprojekce  Indonésie v v kině v Novém Městě 
n. Met.. 9. ročník si prohlédl výstavu ČNB v Hradci Králové a 8. ročník navštívil SPŠ 
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v Hronově a hasičské zařízení ve Velkém Poříčí. 5. ročník se vydal na exkurzi do Prahy. 
Uskutečnila se návštěva pěveckého sboru v Hradci Králové, soustředění technického kroužku 
v Krkonoších a hvězdárnu v Hradci Králové navštívili žáci 6. a 7. ročníku. Konaly se i se dva 
výjezdy do zahraničí – zájemci navštívili předvánoční Vídeň a pěvecký sbor zazpíval 
v Polsku. Pěvecký sbor potěšil svým zpěvem také obyvatele Domova důchodců v Náchodě.  

Žáci základní školy také nechyběli na tradičních akcích pořádaných v městysi – rozsvícení 
vánočního stromu, vánoční koncert v kině a především tradiční a velmi oblíbená závěrečná 
školní akademie (tentokrát na téma řemeslo má zlaté dno). Řadu  podnětných akcí 
organizovala také školní družina.    

Žáci po celý rok sbírali úspěchy také v řadě soutěží – přírodovědný klokan, Pythagoriáda, 
olympiáda v ČJ, pěvecká soutěž, soutěž zdravotnických hlídek, florbal, Eurorebus, Pohořský 
střevíček, aj. 

materiální zabezpečení 

Po zateplení přístavby o prázdninách se zlepšily její podmínky . Na nová okna se zakoupily 
venkovní žaluzie. V září 2014 se škola zapojila v rámci OP VK  jako partnerská škola do 
projektu  „ Škola na dotek v Královéhradeckém kraji“. Pro pedagogické pracovníky byla 
pořízena  v hodnotě  462 140,- Kč  dotyková zařízení.  V květnu 2015 se škola zapojila do 
OP VK v oblasti  podpory  „ Zvyšování kvality ve vzdělávání“  v projektu                                                                                  
„Evropou bez hranic“. Částka  674 000,- Kč  bude využita v příštím roce na vzdělávací 
výjezdní zájezdy žáků do Německa a do Anglie  a na dovybavení školní knihovny. Nelze 
opomenout ani dotace na činnost kroužků a prevenci sociálně patologických jevů. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                              

 

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

 

počet obyvatel 

K 31.12.2015  měl Městys Nový Hrádek  801 obyvatel . Narodilo se  12 dětí (7 děvčat a 5 
chlapců), zemřelo 7 občanů,  přistěhovalo se 24 a odstěhovalo se 13 obyvatel. Meziroční 
přírůstek je  6 obyvatel.    

Na zasedání Zastupitelstva městyse  25. února 2016  přednesl  starosta  Bc. Zdeněk 
Drašnar zprávu o činnosti městyse v roce 2015  podle jednotlivých oblastí.  Citace: 
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Vodní hospodářství 

Provozovatel vodovodního a kanalizačního řadu VAK Náchod se v průběhu roku 

zaměřil na drobné opravy a údržby stávajících zařízení. Jednalo o opravy propadlých 

šachtových a vodovodních uzávěrů zejména v ulici Pod Šibeníkem, kde byl stav nejhorší. 

V ulici Pod Vodojemem byly před asfaltováním upraveny vodovodní uzávěry a silniční 

vpusti, byla zde i zřízena nová vodovodní přípojka. Ze strany městyse byla prováděna běžná 

údržba čistírny odpadních vod a opravy silničních vpustí v našem majetku.  

Ve spolupráci s VAK Náchod bylo řešeno odstranění několika menších poruch a začalo 

jednání o vytvoření harmonogramu postupné intenzifikace čistících zařízení ve vlastnictví 

městyse, kterým dojde ke zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod.  

 

Odpadové hospodářství 

Třídění odpadů v Novém Hrádku je dlouhodobě na vysoké úrovni. Napomáhá tomu i 

to, že se nevybírá poplatek za obyvatele, ale za skutečně svezený odpad. Stále platí, že 

prostředky efektivně vynaložené na zajištění separovaného sběru komunálního odpadu 

roztříděného na jednotlivé komodity (železo, sklo čiré a barevné, plasty, PET lahve, nápojové 

kartony, papír, textil, drobný elektroodpad a baterie) se prostřednictvím firmy EKO-KOM 

vrací zpět do našeho rozpočtu. Velkou zásluhu na tom má již tradiční soutěž ve sběru a třídění 

odpadů, kterou městys pořádá ve spolupráci se základní školou. Svoz nebezpečného odpadu 

je pro občany zajišťován dvakrát ročně zdarma. Náš městys v oblasti odpadového 

hospodářství dlouhodobě využívá služeb firmy Marius Pedersen. 

V souvislosti s legislativními změnami – novelou zákona o odpadech byla vydána 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 

území obce Nový Hrádek.  V období od 1. 4. do 30. 11. byl v Klainově ulici, v prostoru 

„Písník“ umístěn velkoobjemový kontejner pro ukládání biologicky rozložitelných odpadů, 

likvidace těchto odpadů je pro občany zdarma. I nadále je upřednostňováno domácí 

kompostování a mulčování. V roce 2015 byl v prostoru za úřadem městyse nově umístěn 

kontejner na drobný elektroodpad. 

Výskyt černých skládek nebyl v okolí Nového Hrádku zaznamenán.  

Místní komunikace 

V průběhu roku pokračovala rozsáhlá rekonstrukce silnice z Nového Hrádku na 

Borovou. Tato akce Královéhradeckého kraje byla spolufinancována Evropskou unií a 

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



8 
 

Celková doba dopravního omezení trvala od 1. 7. do 31. 10. 2015 a akce byla rozdělena na 

dvě etapy Borová – U Jedle a U Jedle Nový Hrádek. Přičemž při druhé etapě byla doprava 

školních dětí a ostatních cestujících zajištěna malými autobusy přes Dlouhé. 

Od 1. 7. do 31. 8. 2015 byla provedena rekonstrukce silnice Rokolský most (od 

Velosu) – Doly, zajišťovala ji SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., zhotovitelem byla firma 

STRABAG a.s.  

Dále byly nákladem městyse opraveny místní komunikace v Dolech, na Šibeníku, 

cesta z Nového Hrádku na Krahulčí. V části ulice Klainova a Pod Vodojemem byl položen 

živičný povrch. Mimo těchto oprav bylo pokračováno v průběžné údržbě dalších, převážně 

štěrkových, místních komunikací. Byla také opravena lávka přes Olešenku v Dolech. 

Dopravním značením Náchod byla v souladu s platným pasportem osazena zbývající 

část nových dopravních značek. V instalaci dalších dopravních značek v ulicích Sokolská, 

Pod Šibeníkem a Kopeckého bude pokračováno v průběhu roku 2016. 

Byl dokončen bezúplatný převod pozemků pod chodníky z majetku 

Královéhradeckého kraje do vlastnictví městyse. 

Firmě PROJECTICON s.r.o., Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek bylo 

zadáno „Zpracování projektové dokumentace cyklostezky Dlouhé – Lewin Klodzki“. 

Realizace tohoto projektu by se měla uskutečnit v rámci přeshraniční spolupráce ve 

spolupráci s partnerskou obcí Lewin Klodzki. 

Na autobusové zastávce Nový Hrádek – škola byla umístěna nová autobusová čekárna, 

jejím dodavatelem byla firma TSE CB spol. s.r.o. České Budějovice. 

Zimní údržbu komunikací v sezoně 2014/2015 a 2015/2016 prováděl na základě 

smlouvy pan Linhart z Bohdašína. 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.  

Zajištění přístupu k nemovitostem v místní části Končiny. V této souvislosti byla 

v prosinci 2015 prostřednictvím advokátky JUDr. Lenky Vikové podána žaloba k Okresnímu 

soudu Náchod. Bohužel tento problém, který se vleče několik let, není stále vyřešen. 

Pozemky, katastr obce, územní plán 

 Bylo realizováno několik drobných nákupů, prodejů a směn pozemků. V lokalitě Na 

Farách se v průběhu roku podařilo prodat dvě stavební parcely (do konce roku 2015 bylo 

prodáno 10 z 20 nabízených parcel). ZM Nový Hrádek, v souvislosti s prodejem stavebních 

parcel Na Farách, schválilo uzavření Nevýhradní dohody o zprostředkování a poskytování 

služeb s firmou M + M reality holding a.s., Praha. Dohoda byla uzavřena na dobu určitou do 
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31. 12. 2016. I když v průběhu roku 2015 se v rámci této dohody neprodala žádná parcela, 

tak bylo dosaženo větší informovanosti o nabízených parcelách. 

 V průběhu roku pokračovala příprava na realizaci pořízení nového Územního plánu 

Nový Hrádek. Firmou SURPMO, a.s., Hradec Králové jsou zpracovávány příslušné podklady. 

Byl projednán a schválen Návrh zadání Územního plánu. ZM bylo schváleno podání žádosti 

na MMR o poskytnutí dotace z programu 117D05 „Podpora územně plánovacích činností 

obcí“, podprogram 117D0510 „Podpora územně plánovacích dokumentací obcí“ – titul 

Územní plán (ÚP) pro rok 2016. Další úkony v rámci pořízení nového územního plánu budou 

probíhat v průběhu let 2016 a 2017. 

 

Obchod a služby 

Po složitých jednáních se i nadále podařilo zachovat provoz výdejny léků. Nájemní 

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

Se zachováním výdejny se počítá i do budoucna. 

Došlo ke změně provozovatele prodejny potravin a smíšeného zboží v budově úřadu 

městyse, novým nájemcem se stala paní Vlasta Ježková, která byla vybrána ze čtyř uchazečů.  

Ostatní služby zůstaly na stejné úrovni. 

 
Požární ochrana a Sbor dobrovolných hasičů 

Jednotka SDH, která je již tradičně na vysoké úrovni je postupně dovybavována nejen 

z prostředků městyse, ale i z dalších dotací. SDH, mimo průběžné údržby hasičského hřiště 

a dalších úprav skladu cvičebního materiálu, věnuje i velké úsilí práci s mládeží. Podílí se i na 

organizaci kulturních a společenských akcí. Společnými silami SDH a městyse byly 

realizovány úpravy prostoru u hasičského cvičiště, provedeno vyčištění a oprava požární 

nádrže v ulici Náchodská. Firmě Ing. Miloš Vondřejc, Projektové ateliéry, Nový Hrádek bylo 

zadáno zpracování projektové dokumentace na přístavbu hasičské zbrojnice (realizace by 

měla být uskutečněna v následujících letech v případě získání příslušné dotace).  

 Na základě uzavřené smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární 

ochrany pokračovala i úspěšná spolupráce s obcí Sněžné. 

 K 135. výročí založení SDH Nový Hrádek byla uspořádána oslava na hasičském 

cvičišti a vydán Malý almanach. 
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Tělovýchova a sport 

Sokolovna slouží nejenom pro sportování, ale jsou zde pořádány plesy, zábavy i další 

kulturní vystoupení. Prostory v rámci tělesné výchovy využívá též základní škola. V průběhu 

roku 2015 byl sokolu z obecního rozpočtu poskytnut příspěvek ve výši 300.000,- Kč, který 

byl použit ke krytí závazků vzniklých při stavebních úpravách sokolovny. 

Tělocvičná jednota Sokol ve spolupráci s městysem pořádá tradiční pochod Hrádouská 

vařečka. Každoročně je pořádán podzimní přespolní běh se startem od kina. Bohužel stále 

platí, že tradiční lyžařské závody se v posledních letech z důvodu nedostatku sněhu nedaří 

pořádat. 

Na veřejném hřišti u základní školy, mimo běžné údržby, bylo za pomoci dotace 

z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje provedeno nové zakrytí pískového 

doskočiště a nainstalovány ochranné sítě.  

V průběhu roku probíhala jednání s Českou fotbalgolfovou asociací o možnosti zřízení 

fotbalgolfového hřiště na Šibeníku. 

 

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. 2015 školu navštěvovalo 154 žáků nejen 

z Nového Hrádku, ale i z okolních obcí.  

Základní škola se aktivně zapojuje do různých projektů. Postupně jsou dovybavovány 
prostory půdní vestavby i ostatních učeben.  

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

a s přidáním několika přenosných prvků, také jako tělocvična. Součástí MŠ je školní jídelna. 

Postupně je modernizováno vybavení mateřské školy včetně didaktických pomůcek. Stále 

platí, že kapacita MŠ je 40 dětí a v současné době je dostatečná, nedostatečný je však počet 

lůžek na spaní. Vzhledem k předpokládanému demografickému vývoji městyse lze 

předpokládat, že do budoucna bude kapacita MŠ nedostatečná a z tohoto důvodu se v roce 

2015 v ZM začala diskutovat možnost jejího rozšíření (za využití vhodných dotačních 

programů). Zahrada MŠ v současné době je v nevyhovujícím stavu a z tohoto důvodu bylo 

firmě Kateřina Sinkoviczová, DiS., zahradní a krajinná tvorba, Lanžov – Lhotka zadáno 

zpracování prováděcí dokumentace na její úpravu.  

Spolupráce obou příspěvkových organizací a městyse je dlouhodobě na vysoké úrovni. 
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Kultura 

Kulturní život na Novém Hrádku je pestrý a zapojují se do něho všechny spolky 

a organizace. Pro účely kulturního vyžití slouží sokolovna, kino, knihovna, základní 

a mateřská škola, hrad Frymburk a prostor hasičského cvičiště s vybudovaným zázemím. 

Pravidelně jsou pořádány různé výstavy, přednášky, koncerty, divadelní a jiná kulturní 

představení. V kostele sv. Petra a Pavla se mimo koncertů místních sborů pořádají vystoupení 

předních mistrů včetně koncertů v rámci tradičního Orlicko-kladského varhanního festivalu.  

Kino je využíváno k různým besedám či divadelním představením. Promítání je 

zejména v zimních měsících vzhledem k vysokým nákladům na vytápění omezeno. Provoz 

kina v roce 2015: květen – červen 2 x za měsíc, červenec – srpen každý týden, září a říjen 2 x 

za měsíc, zbylé měsíce 1 x za měsíc s tím, že v ojedinělých případech byla frekvence 

promítání po dohodě s vedením městyse zvýšena (představení pro ZŠ, MŠ, letní tábory). 

Promítacím dnem byl pátek. V únoru bylo představeno nové projekční zařízení EPSON, které 

umožnuje promítání digitalizovaných filmů. Do tohoto zařízení byla dokoupena i náhradní 

výbojka. 

Ve dnech 1. – 3. května se zástupci městyse v Polsku zúčastnili slavností „Dni 

Dusznik Zdroju“. Na slavnosti se svým programem vystoupili žáci ZŠ a výjezdní jednotka 

SDH představila svou techniku. 

 7. května uspořádal městys společně s farností, T.J. Sokol a SDH u pomníku padlých 

na náměstí pietní vzpomínku k 70. výročí konce druhé světové války, poté proběhlo 

požehnání obnoveného ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla a následně v kostele mše svatá.   

 V průběhu roku se nově uskutečnily tyto akce: Noc kostelů, Den otevřených zahrad 

a ateliérů, Noc sokoloven, všechny se těšily zájmu občanů.  
 

Městys se společně s městem Nové Město nad Metují podílel na přípravách a realizaci 

akce Dny evropského dědictví 2015, která se uskutečnila dne 12. září. 

Městys čtvrtletně vydává zpravodaj „Frymburské ozvěny“, které z příspěvků již 20 let 

sestavují Ing. Jiří Hlaváček a Mgr. Hana Hlaváčková. Provozovány jsou i internetové stránky, 

které spravuje webmaster pan Ing. Milan Holinka. Vedení obecní kroniky v písemné a 

elektronické podobě dlouhodobě zajišťuje paní Anna Marková. Obrazovou kroniku pak paní 

Ludmila Ježková. Stále platí, že všechny formy kronik, zpravodaj i internetové stránky jsou 

na velmi vysoké úrovni.  
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Na rok 2016 byl vydán stolní týdenní kalendář s historickými pohlednicemi a 

fotografiemi Nového Hrádku a jeho okolí.  

 

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.  

Na základě našich připomínek ohledně stavu vrchního vedení nízkého napětí 

v Bukovecké ulici ČEZ Distribuce, a.s. v roce 2015 připravila projekt na zemní kabelové 

vedení v této lokalitě (předpokládaný termín realizace je do 30. 9. 2016). Městys 

prostřednictvím firmy ELEKTRO COMP Česká Skalice vypracoval projektovou dokumentaci 

veřejného osvětlení v této lokalitě, samotná akce bude uskutečněna společně s realizací 

zemního kabelového vedení NN. Na obě akce byla vydána stavební povolení.  

V roce 2015 bylo v rámci veřejného osvětlení zřízeno několik nových bodů, v ulici 

A. Kopeckého byl z důvodu častých poruch VO instalován závěsný kabel. I nadále probíhala 

postupná výměna starých žárovek za úsporné.  

 

Správa budov a věci bytové 

Městys pronajímá celkem 44 bytů v 8 domech. V průběhu roku mimo běžné údržby 

a drobných oprav byla provedena oprava komínů na budově č.p. 59, komplexní oprava 

hromosvodu na budově č.p. 123 (pošta). Ve dvou bytech došlo ke změně nájemníků. 

V souladu s platnou legislativou byly pro objekty ve vlastnictví městyse vypracovány 

průkazy energetické náročnosti. 

V dražbě byla do majetku městyse zakoupena budova č.p. 66 v Hradní ulici. Jedná se 

o objekt, který by do budoucna mohl městys využívat. V zadní části je velká garáž vhodná ke 

skladování potřebných věcí. Objekt u ulice by byl vhodný např. pro přemístění knihovny, 

zázemí pro pracovníky městyse. V roce 2015 bylo provedeno vyklizení objektu a nezbytné 

udržovací práce, tak aby byl objekt zabezpečen a dále nechátral. V souvislosti se získáním 

této nemovitosti proběhla, zatím bezúspěšná, jednání za účelem majetkoprávního narovnání 

pozemků v okolí. V jednáních se bude pokračovat i v roce 2016. 

 

Pohřebnictví 

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

je zajišťována jeho údržba a oprava. Podle vypracovaného projektu byla, po předchozím 



13 
 

projednání s vlastníkem pozemku Římskokatolickou farností Nový Hrádek, zahájena 

revitalizace hřbitova.  V jarních měsících byly odstraněny nemocné a poškozené jasany a 

zeravy. Na podzim byla firmou ŠPELDA s.r.o., PROVÁDĚNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB, 

Říkov provedena oprava chodníku v okolí kostela a smuteční síně. Za využití dotace ze  

Státního fondu životního prostředí ČR byly vyfrézovány všechny pařezy a provedeny nové 

výsadby na hřbitově a v okolí kostela. Pracovníci městyse za pomoci členů SDH odstranili 

opuštěné, neproplácené hroby. 

Další realizace bude probíhat postupně v následujících letech v závislosti na získání 

finančních prostředků. 

 

Veřejná prostranství a zeleň 

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

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

Z důvodu zkvalitnění služeb a plánovanému nákupu příslušné drobné komunální 

techniky bylo od 1. 9. 2015 zřízeno nového pracovní místo – pracovník údržby a správy 

majetku městyse, na které byl po uskutečněném výběru přijat pan Dalibor Možný. Ke konci 

roku byla schválena koupě malotraktoru YUKON W 5064 a základního příslušenství (návěs 

1,5 t + další drobná výbava). Dodací lhůta cca březen 2016.  

Na základě odborně vypracovaného znaleckého posudku, kterým byl zhodnocen 

aktuální stav vybraných stromů v majetku městyse, dále na základě projektu na revitalizaci 

hřbitova a za využití dotace, která byla vyhlášena v rámci 66. výzvy Operačního programu 

životní prostředí, prioritní osa 6, oblast 6.5, byl realizován rozsáhlý projekt „Revitalizace 

zeleně Nový Hrádek“.  

Za pomoci dotace z MMR, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační 

titul 4 byla dokončena akce „Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla v Novém 

Hrádku“. Ukřižování bylo po odborném rozebrání odvezeno do kamenické dílny, kde bylo 

přes zimu zrestaurováno a na jaře 2015 bylo vráceno zpět na původní místo. Dále ze stejného 

programu byla na podzim realizována akce „Obnova Ukřižování Izidor Nový Hrádek“. 

Firmou Miroslav Kubala Opočno byl sponzorsky opraven křížek na Roubalově kopci, 

slavnostní požehnání se uskutečnilo v den svátku sv. Václava. 

V průběhu roku i nadále probíhaly přípravy projektu „Rozhledna na Šibeníku“. 

V rámci realizace spojeného územního a stavebního řízení byla vypracovávána příslušná 

projektová dokumentace. Projekt Česko-polská hřebenovka, jehož součástí byla i plánovaná 

revitalizace bývalé VTE na rozhlednu, nebyl Společným panelem expertů vyhodnocen jako 
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„vlajkový“ a z tohoto důvodu bude předložen v rámci výzev individuálních projektů 

(předpokládaný termín květen 2016). Firmou POŽI, s.r.o. Nové Město nad Metují byl 

v blízkosti plánované rozhledny proveden průzkumný osmdesátimetrový hydrogeologický vrt, 

při kterém byl zjištěn dostatečný zdroj vody. S firmou ČEZ byla uzavřena Smlouva o smlouvě 

budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 

k plánované rozhledně. 

 

Zadluženost městyse 

K 31. 12. 2015 zadluženost obce v přepočtu na jednoho obyvatele činila 3 137,- Kč (což je 

v porovnání s předchozím rokem o 1 385,- Kč méně). 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. 2015 je nesplacená částka tohoto úvěru ve výši 2 136 844,06 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. 2016 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. 2015 je zůstatek nesplaceného úvěru v částce 244 070,- Kč. 
 

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

„Na Farách“ se splatností do 31. 12. 2016. 

Ke dni 31. 12. 2015 je zůstatek nesplaceného úvěru v částce 132 000,- Kč. 
 

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

firmy VAK Náchod, a.s. a v roce 2016 budou v plné výši splaceny. 

 

Zastupitelstvo a správa městyse 

Po celý rok 2015 pracovalo zastupitelstvo městyse v následujícím složení: 

Bc. Zdeněk Drašnar – starosta 

Ing. Pavel Sobotka – místostarosta 

David Bek – člen výboru pro společenské záležitosti 

Mgr. Marcela Havrdová – člen výboru pro společenské záležitosti 

Ing. Jiří Hlaváček – předseda kontrolního výboru 

Ing. Jeronym Holý – člen finančního výboru  
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Mgr. Alena Lokvencová – předseda výboru pro společenské záležitosti  

Ing. Vratislav Mareš – člen kontrolního výboru 

Václav Suchánek – člen výboru pro společenské záležitosti 

Ing. Radek Světlík – předseda finančního výboru 

Ing. Miloš Vondřejc – člen kontrolního výboru 

 

V průběhu roku bylo schváleno zadání zpracování strategického plánu rozvoje 

městysu Nový Hrádek pro období do roku 2020 firmě Východočeská rozvojová s.r.o., Nové 

Město nad Metují. Mimo analýzy městyse proběhlo i rozsáhlé dotazníkové šetření. Výstupy 

z těchto činností jsou dobrým základem pro návrhovou část strategie – doporučení, kam by 

městys měl směřovat, tak, aby byl jeho rozvoj efektivní a odpovídal představám a potřebám 

jeho obyvatel a subjektů. 

V měsíci květnu 2015 se starosta městyse jako člen delegace Královéhradeckého kraje 

zúčastnil služební cesty do Srbska. 

S účinností od 1. 7. 2015 byla ZM schválena Směrnice k zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu, která je závazná pro členy zastupitelstva městyse a pro všechny zaměstnance 

úřadu městyse, kteří se podílí na zadávání veřejných zakázek. 

Pro městys byla pořízena nová insignie – starostenský řetěz se znakem Nového 

Hrádku. Řetěz vyrobilo družstvo hodinářské a umělecké výroby Znak Malá Skála a bude 

využíván při různých slavnostních příležitostech.  

Člen zastupitelstva městyse a starosta T.J. Sokol Nový Hrádek pan Ing. Jeronym 

Holý uspěl s projektem rekonstrukce sokolovny v nově vyhlášené soutěži „Komunální 

politik roku 2015“, kategorie „Sport a veřejné zdraví“. Slavnostní vyhlášení se 

uskutečnilo v budově Senátu ČR. Zároveň městys obdržel finanční dar ve výši 20.000,- Kč, 

který byl následně převeden T.J. Sokol Nový Hrádek.  

 

Náš městys je členem Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory, Dobrovolného 

svazku obcí Novoměstsko, Svazu měst a obcí ČR, Místní akční skupiny Pohoda venkova a 

nově i členem Sdružení místních samospráv ČR. V rámci členství v těchto organizacích může 

městys společně s dalšími partnery lépe prosazovat zájmy malých obcí. Velice inspirativní a 

přínosná je i vzájemná výměna zkušeností, tvorba společných propagačních materiálů a lepší 

zviditelnění regionu.  
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K 31. 12. 2015 byl počet obyvatel v naší obci 801, včetně trvale žijících cizinců tento 

počet činil 812. Přistěhovalo se 24 osob, odstěhovalo se 13 osob, narodilo se 12 dětí, zemřelo 

7 občanů. Je velice potěšitelné, že pozitivní trend nárůstu obyvatel pokračuje.“ 

Konec citace projevu starosty městyse.  

           

 

 

K   u   l   t   u   r   a 

 

Sokolský ples 

10. ledna 2015 se v místní sokolovně konal  Sokolský ples. Náchodská hudba SAN TAM , 
nová výzdoba, bohatá tombola i dobré pohoštění přilákalo asi 100 tanečníků. 

přednáška 

23. ledna 2015 v restauraci Na Kovárně přednesl  RNDr. Petr Rybář hodnotnou přednášku 
s komentovanou projekcí cestopisného videa  s názvem  SUMATRA – za orangutany do 
deštného pralesa. Přednášející je čestným členem Klubu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda  
GLOBE. Ve zbývajících deštných pralesích se ještě nacházejí místa, kam sice dosud 
nevkročila lidská noha, aby ničila , ale ohrožení je veliké. 

Myslivecký ples 

24. ledna se uskutečnil v sokolovně při hudbě  STYL  Myslivecký ples.  Tanečníky jako vždy 
velmi lákala  myslivecká kuchyně a myslivecké trofeje v tombole. 

Hasičský bál 

7. února uspořádali hasiči v sokolovně veřejností velmi oblíbený Hasičský bál. Hrála hudba 
J.K.BAND. Návštěvníky přilákala bohatá tombola, jejíž první cenou byl „divočák“. Srdečnou 
atmosféru plesu doplnilo překvapení – efektní tanec mažoretek potmě. 

14. ples rodičů a přátel školy 

21. února se na zakončení plesové sezóny konal  14. ples rodičů a přátel školy. Tanečníkům 
hrála hudba DUHA MUSIC  a ples měl téma  „Motýlí svět“ . Předtančení zajistili žáci  ZŠ . 
Školní plesy mívají vždy zajímavý ráz a velmi dobrou společenskou úroveň. 
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Dětský karneval 

22. února se v sokolovně v sále ještě vyzdobeném na školní ples uskutečnil Dětský karneval. 
Na „veselé křepčení“ děti pozvala T. J. Sokol spolu s městysem. Program byl obvyklý – 
soutěže o ceny, vyhlášení nejlepší masky, tombola, aj. Účast byla více než 150 platících 
diváků a asi  60 masek. 

film  Tři bratři 

27. února uvedlo místní kino díky  nově zakoupené promítací technologii  pohádkový 
příběh plný písniček z pera Zdeňka Svěráka  a Jaroslava Uhlíře  nazvaný   Tři bratři. 

Pomlázková zábava 

4. dubna uspořádali hasiči  Pomlázkovou zábavu s hudbou  Hektor. 

Hrádouská vařečka 

16.května 2015 se konal  již 33. ročník pochodu Hrádouská vařečka . Byla velmi vydařená, 
přálo jí i počasí. Zájem o tento tradiční pochod neklesá, účast byla v historii nejvyšší, 938 
pochodujících. 

Noc kostelů 

29-. května proběhla v celé republice  Noc kostelů. Ve večerních hodinách byl otevřen také 
náš kostel sv. Petra a Pavla k modlitbám a meditaci. Ti, kdo přišli, mohli mj. shlédnout 
způsob návštěvníky vždy tolik obdivované květinové výzdoby oltářů i celkového prostoru 
kostela. Největší podíl na výzdobě má Olga Langrová. 

koncert v kině 

1. června při příležitosti Mezinárodního dne dětí se z iniciativy základní školy v kině 
uskutečnil  koncert. Vystoupila v něm zpěvačka Markéta Zdeňková a hráčka na 
elektronické housle Jolana Sajevská. Obě sólistky se umístily na předních místech 
v soutěžích pořádaných pro žáky školního věku a jsou pro ostatní žáky dobrým příkladem. 
Finančně koncert zajistil městys. 

Den otevřených zahrad a ateliérů 

13.června 2015 proběhla  v Hradní ulici v rodinné zahradě výtvarnice Veroniky Tymelové  
neobvyklá akce nazvaná  Den otevřených zahrad a ateliérů. Součástí programu byly tvořivé 
dílny, možnost nahlédnutí do ateliéru, přednáška o živé stravě , autogramiády,  přednáška o 
přírodní a bezúdržbové zahrádce s prohlídkou zahrady, pečení obilních placek, autorské čtení 
při svíčce, aj. Neobvyklá a zajímavá akce byla součástí  Víkendu otevřených zahrad 
konaného v rámci mezinárodního dne otevřených zahrad.  
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školní akademie 

25. června tradiční školní akademie potěšila pro velmi žádoucím tématem „řemeslo má 
zlaté dno“. Velmi se povedla a oživily ji zejména pěkné populární melodie. 

pouťové opékání selete 

4.července místní hasiči připravili tradiční a tentokrát i slavnostní pouťové opékání selete. 
Bylo součástí oslav 135 let trvání místního hasičského sboru. Na hasičském cvičišti byla 
rozsáhlá výstava hasičské techniky. Pro velké vedro se děti mohly osvěžovat na cvičišti pod 
sprchou. K výročí hasiči vydali Malý almanach. 

návštěva „folkové legendy“ 

15. srpna navštívil náš městys písničkář ze západních Čech  Vojta K. Tomáško. Vystoupil 
s kytarou s písněmi ze své tvorby , které doplňoval vtipným komentářem. Celý jeho projev 
byl velmi sympatický. Škoda jen, že mohl rozesmát a „pohladit po duši“ pouze asi 30 
přítomných posluchačů. 

Výlet na Královédvorsko 

29. srpna uspořádala  T.J. Sokol  Nový Hrádek pro členy a přátele Výlet na Královédvorsko. 
33 účastníků si při velmi dobře promyšleném výletě s průvodcem (L.Polášek) mohlo 
vystoupat na Zvičinu, ale také prohlédnout hodně zajímavostí nepříliš vzdálené, a přesto pro 
mnohé účastníky neznámé oblasti – přehradu Les Království, muzeum vánočních ozdob, hrad 
Pecka, Lázně Bělohrad a navíc k tomu se lépe poznat a pobavit.  Každoročním iniciátorem 
výletů je obětavá Lidmila Martinková. 

hasičská soutěž 

5. září se na požárním cvičišti uskutečnil již 11. ročník soutěže v požárním sportu nazvaný  O 
pohár starosty městyse s obvyklým programem.  

Noc sokoloven 

11. září 2015 se poprvé uskutečnila zajímavá akce nazvaná  Noc sokoloven. Veřejnost dostala 
možnost  seznámit se s činností místní  T.J. Sokol přímo v sokolovně. Program byl dobře 
promyšlený a názorný. S ukázkou cvičební hodiny vystoupilo se svými cvičenci 8 cvičitelů, 
dostavila se také poradkyně zdravé výživy, zahrála country kapela a nechybělo ani pohoštění. 
Zájemci si mohli prohlédnout rekonstrukci bytu sokolníka. 

Dny evropského dědictví 

12. září 2015 opět proběhla v Novém Městě n. Met. a některých okolních obcích akce 
nazvaná  Dny evropského dědictví. Patřil k ní průvod,slavnostní zahájení a především 
prohlídka památek – Nové Město n. Met., Nový Hrádek, Rokole, Bydlo, Mezilesí, Sendraž, 
Černčice a Vršovka (prohlídka památek a přeprava autobusy byly zdarma) a bohatý byl i 
doprovodný program. Každý účastník si mohl vybrat a navštívít to, co ho zajímalo. Možnost 
exkurze do firmy Amman (zmodernizovaného Stavostroje) využilo  5 tisíc zájemců. Díky 
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častému autobusovému spojení byla navštívena všechna vybraná místa. Vynikající Koncert 
chrámového sboru pod vedením dirigenta Ing. Jiřího Hlaváčka  v kostele sv.Petra a Pavla  
s uznáním vyslechlo 110 posluchačů. Zájem byl i o celkovou prohlídku kostela (400 lidí), 
zrekonstruované sokolovny i hradu Frymburk. 

Varhanní koncert 

4. října 2015 se uskutečnil v rámci 19. ročníku Orlicko-kladského festivalu v místním kostele 
Varhanní koncert se sólistkou úspěšnou u nás i v zahraničí  Jiřinou Marešovou. Po opravě 
patří varhany v Novém Hrádku k významným barokním nástrojům festivalu. 

drakiáda 

4. října o posvícení uspořádali místní hasiči na svém cvičišti v pořadí třetí drakiádu. K 
dispozici bylo  pohoštění včetně posvícenských koláčků. Pestrá akce láká stále více zájemců. 

loutková pohádka 

9. října 2015 uvedlo kino Nový Hrádek pro děti herce Evu Hruškovou a a Jana Přeučila  
v loutkové pohádce  O Šípkové Růžence. Díky i školám z okolí  bylo kino celé zaplněno. 
Děti dostaly od herců lekci správné mluvy a velmi aktivně reagovaly na každou jejich výzvu, 
včetně pěkného výrazného zpěvu a drobných pohybových aktivit. Výkon herců byl vynikající 
a pro daný účel velmi vhodný. 

přednáška 

22. října přednáška  P. Jaroslava Linharta  posluchače v kině opět přesvědčila o 
promyšlenosti jeho poutí i následném precizním dokumentárním zpracování jeho 
cestovatelských zážitků. Pojednávala o  Filipinách  -  zemi  7000 ostrovů, krásné přírodě a 
šťastných, i když velmi chudých obyvatel. 

Koncert duchovní hudby 

1. listopadu předvedlo Polyfonní sdružení z Nového Města n.Met. pod vedením Lukáše 
Janka v místním kostele Koncert duchovní hudby. Asi 50 posluchačů vyslechlo s obdivem 
kvalitní vystoupení smíšeného pěveckého sboru a orchestru. Polyfonní sdružení vzniklo 
v roce 1998 a mezi jeho členy patří také 3 občané našeho městyse. 

Mikulášská zábava 

28. listopadu hasiči uspořádali v sokolovně Mikulášskou zábavu. Tradice této zábavy klesá, 
počet účastníků ubývá. 

rozsvícení vánočního stromu 

28.listopadu se na náměstí uskutečnilo rozsvícení vánočního stromu. Od návštěvy občany 
neodradilo ani velmi deštivé počasí. Vyslechli si se zájmem pěvecké vystoupení žáků 
mateřské a základní školy a zájemci si mohli pochutnat na dobrém vánočním čaji a punči. 
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Mikulášský večer 

4. prosince se konal na hasičském hřišti v pořadí třetí Mikulášský večer. Pozitivně 
naladěných lidí přišlo hodně a dobré občerstvení od hasičů jim přišlo k chuti. 10 strašidelně 
maskovaných čertů se drželo opodál, nejprve hráli karty. Později začali vycházet mezi občany 
a vzápětí přijel kočár s Mikulášem, andělem a spoustou dárků pro děti. Za každé vystoupení 
dostali děti od Mikuláše nějaký dárek. 

pásmo pohádek 

11. prosince se v 17 hodin dětem otevřelo kino ke sledování filmových pohádek. 

Vánoční koncert 

V sobotu 12. prosince se ve 14.30 v kině zaplněném do posledního místečka rozezněl 
Vánoční koncert z „místních zdrojů“. Vystoupily děti z mateřské školy, základní školy, farní 
divadlo a místní chrámový sbor. Velmi roztomilé bylo zejména pěvecko pohybové vystoupení 
žáků mateřské školy pod vedením Mgr. Aleny Lokvencové. Oblečení dětí se podobalo  tomu, 
jaké je na obrázcích Josefa Lady. Obdivuhodná byla také hra jedinců na hudební nástroje – 
flétnu, housle a dokonce se objevila i basa. Chrámový sbor krátkým, ale velmi vtipným 
zpěvem koncert a celé odpoledne ukončil. 

Vánoční koncert hvězd 

Ve středu 16. prosince v 18 hodin vystoupily v kině hvězdy televizního kanálu Šlágr  Marcel 
Zmožek a Mára  s profesionálním  provedením popových písní blízkým většině posluchačů. 
Zpestřením bylo kytarové sólo a vzpomínku na „otce“ Jiřího Zmožka navodily 2 písně z jeho 
repertoáru. Na posluchače zapůsobila i píseň o Karlu Hašlerovi. 

Vánoční troubení 

23. prosince  v 16.15 opět přijeli trubači, aby troubením koled a vánočních písní u 
rozsvíceného stromu na náměstí ohlásili občanům příchod Vánoc. 

Půlnoční mše v kostele 

24. prosince ve  24 hodin předvedl v kostele sv. Petra a Pavla místní chrámový sbor pod 
vedením dirigenta Ing. Jiřího Hlaváčka již po několikáté   Rybovu mši vánoční. Její radostné 
tóny povznesly mysl všech přítomných účastníků. 

Vánoční zábava 

26. prosince 2015 obětaví sokolové uspořádali Vánoční zábavu. Po vánočním hodování si 
přišlo zatančit 330 tanečníků.  
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S   b   o   r      d   o   b   r   o   v   o    l   n   ý   c   h      h   a   s   i   č   ů 

  

Valná hromada 

Členská základna má  92 členů,  z toho je 28 žen, 43 mužů a  21 mládeže. Na Valné hromadě 
konané 28. prosince 2015 Na Kovárně zhodnotili  všichni zodpovědní funkcionáři činnost 
sboru v roce 2015. Vybraní členové obdrželi věrnostní a čestná uznání. Rok  probíhal ve 
znamení oslav 135 let založení hasičského sboru v Novém Hrádku. Vzpomínka vyvrcholila  
4. července výstavou hasičské techniky na cvičišti, při které nechyběly zábavné akce pro děti 
. a tradiční pouťové opékání selete. K výročí vyšel také Malý almanach. 

 

Ocenění   členů   u   příležitosti      Oslav    135 let   SDH                         (28. 12. 2015) 

Věrnostní  za 10 let  - Petra Přibylová  Čestné uznání OSH – Milan  Holinka 

   Václava  Beková     Jan Kratochvíl 

   Žaneta Siegelová     Radim Štěpán 

   Martina Suchánková 

Věrnostní za 20 let – Božena Marková      Medaile za příkladnou práci – David  Bek 

   Libor Přibyl 

   Iveta Rázlová 

   Vladimír Suchánek     Medaile za zásluhy  -  Vladimír Suchánek 

Věrnostní za 30 let – Aleš Bek      Čestné uznání KSH – Aleš Bek 

   Olga Beková        Josef Kotyška 

   Anna Marková       Jaroslav Rázl ml. 

   Jaroslav Rázl ml.       Ivo  Śtěpán 

   Petr Ruffer       

   Jaroslav Špreňar st. 

   Ivo  Štěpán 

Věrnostní za  40 let – Jarmila Grimová   Medaile  sv. Floriána – Jiří Bek 

   Zbyněk Dušánek         Mojmír Kopecký 

              Petr Ruffer 
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Věrnostní  za 50 let – Jaroslav Rázl  st. Medaile za mimořádné zásluhy – Milan Grim 

   Josef Rázl 

   Vladimír Říha 

   Josef Šotola 

   Jana Vančurová 

   Rudolf Dušánek 

Věrnostní za 60 let-  Mojmír Kopecký 

   Josef Kotyška 

 

zásahy výjezdové jednotky 

Výjezdové družstvo má  21 členů   a tvoří jej : Bek Jiří, Bek David, Bek Aleš, Drašnar Josef, 
Frinta Jakub, Hloušek Václav, Holinka Milan, Klein Petr, Kratochvíl Jan, Lanta Radomír, 
Grim Milan, Poul Adam, Mareš Lukáš, Rázl Jaroslav, Ruffer Petr, Suchánek Vladimír, 
Špreňar Jaroslav ml., Štěpán Ivo, Štěpán Radim, Tulej Pavel   a  Přibyl Libor. Jednotka byla 
v roce 2015 vyzvána  ke 12 výjezdům. 

7. 3. 2015     16.28  požár dopravního vozidla v Bohdašíně 

30. 3. 2015    6.01    odklízení  stromu z komunikace u obce  Janov 

7.   7. 2015    13.57  dohašení ohniště po pálení klestí v části  Rzy 

12. 7. 2015    9.05    požár lesa mezi Slavoňovem a Libchyní – jednotka cestou odvolána 

1.  8.  2015    15. 05  největší požár roku nad obcí Mezilesí – hořelo pole s obilím o rozloze 
500 x 500 metrů – cisterna hasila pomocí lafetové proudnice a asanační lišty - několikrát 
doplněna, při hašení najezdila 30 km 

14.  8.  2015   22.19   požár balíků slámy na poli u Bohdašína rozněcovaný větrem 

24.  8.  2015   19.04  likvidace vosího hnízda na půdě rodinného domu v Novém Hrádku 

29. 8.  2015    18.56  likvidace vosího hnízda na půdě rodinného domu v Novém Hrádku 

10.  9.  2015    15. 33  dohašení ohniska po pálení klestí v obecním lese v Novém Hrádku 

13.  9.  2015    17.52  odstraňování sršního hnízda ve štítě na Dlouhém 

25. 10.2015 15.22 dohašení ohnišť po pálení klestí na pasece ve spolupráci s oznamovatelem 

14.  11.  2015   11.00  odstraňování  větví spadlých na silnici směrem na Borovou 
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Počet výjezdů byl v roce 2015 proti předchozím rokům vysoký z důvodu velkého vedra, větru 
i neopatrnosti občanů. 

cvičení a soutěže dospělých 

Třetím rokem je jednotka Nového Hrádku zařazena do poplachového plánu také obce Sněžné 
a plní i pro ni protipožární úkony. Všichni členové jednotky si školením neustále udržují a 
zvyšují odbornost. Po 40 hodinové výuce zakončené závěrečnou zkouškou v Bílých 
Poličanech  získali nově funkci strojníka  Radim Štěpán a Adam Poul. Celé družstvo se sešlo 
na 4 školeních v Jestřebí. 25. září se uskutečnilo aplikační cvičení jednotek okrsku Mezilesí 
na místním hasičském cvičišti. Šlo o nácvik úkonů při nálezu tlakové lahve zasažené 
požárem. 

S novou cisternou sbor objížděl různé akce  - Mezilesí  (130 let), Kamenec (dětský tábor), 
Sněžné (130 let a Podorlická liga), Blažkov (Náchodská primátor liga), Šibeník (dohled na 
pálení čarodějnic), Nový Hrádek (proplachování kanalizace). 

Soutěž okrsku Mezilesí v roce 2015 organizovali hasiči z Blažkova. Zúčastnilo se jí 7 
družstev mužů a 3 družstva žen. Ve dvoukolové soutěži obě družstva z Nového Hrádku 
skončila na 2. místě. Pohárová soutěž proběhla v Provodově  (smíšené družstvo 3. místo). 
Místní hasiči se dále zúčastnili Podorlické ligy v obci Sněžné, pohárové soutěže v Přibyslavi ( 
muži 4. místo, ženy 3. místo), 5. září  11. ročníku  Náchodské primátor ligy v Novém Hrádku 
se zúčastnilo 12 družstev mužů a 11 družstev žen.  Po sečtení dílčích pořadí se v  celkovém 
pořadí Náchodské P. ligy místní ženská družstva umístila na  3. a 7. místě a mužské družstvo 
na 4. místě. Výkony místních hasičů se stále udržují na vysoké úrovni. 

cvičení a soutěže mládeže 

Do hasičského výcviku bylo zapojeno 21 mladých členů. Soutěžili v Teplicích nad. Met., 
 České Metuji, Nahořanech, Bělovsi, Nízké Srbské, Bohdašíně u Č. Kostelce, Náchodě – 
Plhově. V okresním kole hry Plamen na plhovském stadionu se družstvo Nového Hrádku 
umístilo na  9. místě v okrese, kronika získala 2. místo a v soutěži Požární ochrana očima 
dětí obsadili mladí 3 krát 1. místo a 1 krát 2. místo. Další soutěže pokračovaly v Bezděkově, 
Bohuslavicích, Jaroměři, Hronově a poslední byl branný závod v Mezilesí. 21. listopadu byly 
děti pozvány do Horních Rybníků k celkovému hodnocení. Za aktivitu v rámci okresu získali 
novohrádečtí  3. místo. Obdrželi pohár a vstupenky na návštěvu zoologické zahrady. 
Hasičský rok uzavřela Mikulášská nadílka na 3. Mikulášském večeru na hasičském cvičišti. 
Sponzorský dar pro sbor posloužil k nákupu a potisku triček zelené barvy pro mladé hasiče. 
Obětavá a poctivá práce s mladými má pro budoucnost sboru nedocenitelnou hodnotu. 

cvičiště  -  požární zbrojnice  - technika 

Cisterna CAS 20-S2R  prošla bez problému technickými kontrolami a dobře sloužila svému 
účelu.  Potřebnou  údržbu prováděli proškolení hasiči na veškeré požární technice, kterou sbor 
vlastní  (PS 12, PS 16, elektrocentrála ,  motorová pila, ponorné čerpadlo, dýchací technika 
SATURN a PLUTO). Sbor hospodařil s rozpočtem  230 000,-Kč.  Bylo z něj financováno : 
vybavení na čištění komínů, vysokotlaký čistič tzv. wapka, rozdělovač, oprava nástavce 
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žebříku, nové akumulátory do svítidel, přiměšovač na tuhá smáčedla, hliníkový trhací hák, 
generální oprava  PS 12,  2 náhradní láhve k dýchacím přístrojům, doplnění zdravotnického 
materiálu, sněhové řetězy na  CAS  20 a  další provozní náklady.  Kvalita materiálu a 
ochranných pomůcek je v zájmu zdraví členů prioritou. 

 Dřevěná základna dobře slouží při všech akcích sboru na cvičišti. 

spolupráce s veřejností 

Hasiči se i v roce 2015 významně podíleli na kulturním a společenském životě v městysi. Za 
ocenění stojí, že kromě tradičních nápadů přicházejí i s  nápady novými. Pořádali hasičský 
bál, pomlázkovou zábavu, pouťové opékání selete, posvícenskou drakiádu, mikulášský večer, 
pohoštění při rozsvěcení vánočního stromu . Velmi dobře spolupracovali se svým 
zřizovatelem – městysem Nový Hrádek. Provedli každoroční svoz kovového odpadu a 
s kytičkou popřáli jubilantům a členkám k svátku matek. Dobře vedli obrazovou i ručně 
psanou kroniku, internetové stránky a pravidelně o své činnosti informovali v tisku. K 135. 
výročí založení sboru vydali Malý almanach. Novohrádečtí hasiči jsou velmi  pracovití a 
práce ve sboru je baví.                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

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

 

Valná hromada 

Výroční členská schůze TJ. Sokol  Nový Hrádek se konala  7. března 2016 v restauraci Na 
Kovárně. Zásadní zprávu přednesl  starosta Ing. Jeronym Holý. Samostatnou zprávu pronesli 
dále místostarosta Jiří Hlaváček st, náčelnice Lidmila Martinková, předseda lyžařského oddílu 
Jeroným Holý st. Schůze byla  volební, proběhla volba starosty, místostarosty, jednatele, 
hospodáře výboru i ostatních členů výboru. Zvoleni také byli delegáti na valnou hromadu 
župy a vyslance župy. 

Zpráva  starosty Ing. Jeronýma Holého  ze 7. března 2016 - citace 

 „Vážené sokolské sestry a bratři, hosté a příznivci naší Tělocvičné jednoty, vítám Vás 
srdečně na naší volební valné hromadě.  
 
 Na úvod mi dovolte zmínit potěšitelný fakt, kterým je zvětšení členské základny 
z loňských 251 členů na 268. Svědčí to o atraktivitě našeho programu, a to zejména pro děti a 
mladou generaci. V loňském roce jsme podle mého mínění optimálně vyřešili zvýšení 
členských příspěvků dospělých z 300 na 500 Kč. Výbor rozhodl, že budeme vybírat jen 300 Kč 
a zbytek 200 Kč bude dotovat naše T. J. Tím jsme předešli obecně očekávanému úbytku členů 
a zaznamenali i celou řadu případů platby plné sazby členského příspěvku. 
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 Rok jsme tradičně zahájili Sokolským plesem dne 10. 1. 2015. Účast byla nejnižší za 
poslední roky. Přesto musím v této souvislosti zmínit, že příjemné prostředí a kvalita hudební 
produkce účastníky oslovila a letošní ples byl v tomto směru znatelně lepší. Věřím, že tento 
pozitivní trend bude pokračovat. Dovolím si apelovat na naše členy, aby vzali ples za svůj a 
pokud se neúčastní pořadatelsky, aby se přišli bavit. Myslím, že všichni, kdo na posledních 
dvou plesech byli, mi dosvědčí, že společenská a kulturní úroveň i celková příjemná 
atmosféra osloví snad každého. Opravdu bych byl rád, aby náš ples nebyl z hlediska účasti ten 
nejchudší, jako tomu bylo v posledních letech. Vždyť je to jedna z mála událostí v roce, kdy 
může úplně každý dospělý projevit svůj vztah k Sokolu, lidem, kteří ho tvoří a k místu, kde 
žije. V souvislosti s plesem bych rád poděkoval všem, kteří pomohli, zejména pak p. Liboru 
Přibylovi, který se synem připravili sedačky na balkoně. 
 
 Naším nejnáročnějším úkolem v minulém roce byla rekonstrukce bytu správce 
sokolovny a zkolaudování schodiště a balkonu. Tyto prostory již mohou být zpřístupněny 
veřejnosti. Jak jistě víte, byt má od konce ledna novou nájemnici, jíž je paní Renata 
Kosinková a její tři děti. Věřím, že se časem zapracuje a že bude své povinnosti plnit k naší 
spokojenosti. V této souvislosti mi dovolte poděkovat paní Veronice Bohadlové, která správu 
sokolovny měla na svých bedrech dosud. Její schopnosti, pracovitost, aktivita a zodpovědnost 
byla a je příkladná a já jsem velmi rád, že ve výboru naší T. J. bude nadále v jiné funkci 
pokračovat. 
 

Zmíněná rekonstrukce bytu byla komplikovaná a navíc by se jistě protáhla, kdyby se 
nám nepodařilo být úspěšnými v různých dotačních titulech. Získali jsme neinvestiční dotaci 
40.000 Kč z Královéhradeckého kraje na krytí části nákladů na elektrickou energii. Pozitivní 
informací je, že stejná výzva k dotaci byla vypsána i na letošní rok a získání obdobné částky je 
podle mého názoru reálné. 

 
 Celková částka za elektřinu byla v loňském roce cca 107 tisíc Kč. V roce 2004 to bylo 

přes 164 tisíc Kč. Snížení nákladů je důsledkem jednak toho, že jsme se naučili lépe ovládat 
technologii tepelného čerpadla, vysycháním sokolovny, teplejší zimou, ale hlavně změnou 
dodavatele elektřiny. V této souvislosti bych rád poděkoval Městysi Nový Hrádek, který nám 
zprostředkoval účast v soutěži o poskytovatele elektrické energie, kterážto změna měla za 
následek zmíněné snížení nákladů. Očekávali jsme úsporu v řádu tisíců a ony jsou to 
desetitisíce, další komentář je zbytečný. 

 
Nicméně hlavní injekcí byla dotace opět z Královéhradeckého kraje ve výši 150.000 Kč 

použitá na mimořádnou splátku tří z hlediska úrokové míry nejnáročnějších půjček. Jsem 
potěšen, že možnosti získání finančních prostředků z veřejných zdrojů se rozšiřují a že i 
administrace dotací je relativně jednodušší. To je jednoznačně pozitivní poznatek a jen 
doufám, že nastolený trend bude pokračovat i do budoucna. V této souvislosti rád zmiňuji, že 
splátky půjček za rekonstrukci probíhají dle harmonogramu a není důvod k pochybnostem, že 
tomu tak bude i nadále. Hlavním zdrojem splátek půjček je příspěvek z rozpočtu městyse. 
V loňském roce se jednalo o 300 tisíc Kč. Děkujeme. 

 
 V průběhu celého roku jsme se snažili sokolovnu dále zvelebovat a zdokonalovat. 
Mimo byt se jednalo o drobné práce většinou údržbářského charakteru. Rád bych poděkoval 
Jeronymu Holému st. a Pavlu Bohadlovi, kteří stojí za naprosto největší částí těchto na první 
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pohled neviditelných, přesto nenahraditelně důležitých prací. 
 
 Jen v rychlosti zmíním významnější akce loňského roku, kterými byl přebor ČOS ve 
sjezdovém lyžování, dále přejezd Orlických hor na běžkách, pochod Hrádouská vařečka, už 
tradiční podzimní výlet tentokrát za přírodními krásami Královédvorska a Župní přebor 
v přespolním běhu se zázemím v budově kina. O vánocích pak tradiční Štěpánská taneční 
zábava, která jako vždy zaplnila sál do posledního místečka. Za bezchybně zvládnutou 
náročnou organizaci akce děkuji hlavnímu pořadateli Bohumíru Petrovi. Podrobněji jistě 
budou referovat kolegyně a kolegové. 
 

V pátek 11. 9. 2015 se v naší sokolovně konala celostátně organizovaná a hromadnými 
sdělovacími prostředky propagovaná Noc sokoloven. V rámci České obce sokolské se tento den 
otevřelo kolem 80 tělocvičen, přičemž v naší župě byla ta naše jediná. Celým večerem nás provedl 
náčelník Pavel Sobotka a příjemná živá hudba ve stylu folk a country. Akce začala v 17 hodin ukázkou 
cvičení rodičů s dětmi, následovaly další ukázky cvičení jednotlivých složek a související doprovodné 
akce. Sportovní část byla zakončena ve 21 hodin a poté již pokračoval večer volnou zábavou za 
doprovodu známých, v některých případech už zlidovělých písniček. 

 
 Seznam sportovních oddílů, které pod naší jednotou sdružujeme: 

- Rodiče a děti – Eliška Kozlová 
- Aerobic ženy – Markéta Vaňková 
- Florbal – Vojtěch Havrda 
- Fotbal žáci – Pavel Sobotka 
- Lyžování – Jeronym Holý st., Václav Sychrovský, David Bek, Radim Holý, Jan Říha, 

Pavlína Sychrovská 
- Volejbal pokročilí – Jeronym Holý ml. 
- Volejbal rekreační – Miloš Langr 
- Badminton – Josef Čtvrtečka, Martin Stříbrný 
- Všeobecná příprava žákyně – Radka Machová 
- Fotbal muži – Radomír Lanta 
- Všeobecná příprava ženy – Lidmila Martinková 
- Nohejbal – Karel Šrůtek 
- Posilovna – Bohumír Petr 

 
 Děkuji za pozornost a předávám slovo dalším členům výboru.“ Konec citace. 
 
 
 Složení nově zvoleného výboru T. J.  Sokol Nový Hrádek  7.3. 2016 : 
 
 Ing. Jeronym Holý           s t a r o s t a 
 Jiří Hlaváček, nejst.        m í s t o s t a r o s t a 
 Jarmila Drašnarová      j e d n a t e l 
 
 Ostatní členové výboru :    Hana Možná - hospodářka , Ing. Pavel Sobotka – náčelník,  
 Lidmila Martinková – náčelnice, Jeroným Holý st. – předseda odboru sportu, Renata 
 Suchánková – pokladník, Hana Svatoňová – matrikářka, Veronika Bohadlová -  
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 vzdělavatel, Ing Vojtěch Havrda, Ing. Miloš Vondřejc a Bohumír Petr – členové 
 
 Kontrolní komise:  Šárka Světlíková – předseda, Olga Marková a Jan Říha – členové 
 
 Delegáti na Valnou hromadu župy:  Jiří Hlaváček nejst. (zároveň vyslanec za župu),    
 Ing. Jeronym Holý ml., Jeroným Holý st. 
 
 
 Zpráva náčelnice Lidmily Martinkové  ze 7. března 2016-  citace 
 

          V naší jednotě je pod odbor sportu zaregistrovaný  lyžařský oddíl. Všechny ostatní 
sportovní činnosti jsou zařazeny v Župě Podkrkonošské-Jiráskově pod všestrannost a o té 
vám podám zprávu.  

Většina cvičení pro děti byla zahájena počátkem října a končila v květnu. Při pravidelné 
docházce jednou týdně jsme se sešli za toto období přibližně třicetkrát. Na hodiny do 
tělocvičny docházely děti i dospělí z Nového Hrádku, Borové, Sněžného, Mezilesí a Ohnišova. 

Rozvrh hodin byl zveřejněn po zářijové schůzi výboru do vývěsky jednoty, v sokolovně, na 
stránkách obce a ve Frymburských ozvěnách.  

Skupinu cvičení pro rodiče a děti vedla Veronika Bohadlová, na podzim předala náročnou 
práci s malými dětmi své nástupkyni Elišce Kozlové. Veronika věnuje čas svému dalšímu 
vzdělávání, ale přesto, když nemůže Eliška, ještě některé hodiny ji zastupuje. Na základy 
fotbalu a všestrannost pod vedením Pavla Sobotky, chodí dvanáct mladších žáků. 
Pomahatelem je mu Standa Drašnar.  

Složku mladších žákyní zaměřenou na všestrannost vede Lída Martinková a Radka Machová. 
Máme přihlášeno šestnáct děvčat, ale protože cvičenky přibývají, je vidět, že je náplň cvičení 
baví. V roce 2015 se děvčata zúčastnila soutěže vzdělavatelského odboru ČOS nazvaného „ 
Naše sokolovna“.  Nakreslily různé obrázky sokolovny a  činnost v ní , popsaly svými slovy 
historii vývoje sokolovny v Novém Hrádku. Do soutěže se přihlásilo patnáct skupin z celé 
ČOS. Děvčata byla ohodnocena mezi prvními pěti skupinami, které za odměnu dostaly 
v listopadu dvoudenní poznávací zájezd do Prahy s pobytem v  Tyršově domě. Dnes mají 
děti mnoho možností, ale věřím, že si odnesly zážitky, na které budou vzpomínat. 

 Radka Machová ještě vede složku osmi starších žákyň ve všestrannosti. Závěr minulého 
cvičebního období si zpestřily přespáním jedné noci v sokolovně. Některá děvčata se mimo 
svého cvičení ještě účastní cvičení aerobicu pro žákyně s Markétou Vaňkovou a tréninku 
dětského badmintonu s Josefem Čtvrtečkou. K Markétě chodí čtrnáct děvčat a ty se poprvé 
prezentovaly vystoupením na Noci sokoloven se svou skladbou. 

Jsme rádi, že k nám do Sokola přibyl nový sport badminton pod vedením Josefa Čtvrtečky, 
který má zkušenosti s tímto sportem z oddílu badmintonu z Dobrušky. Pepa Čtvrtečka  
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věnuje čas na badminton čtyřem děvčatům a třem chlapcům. Někdy trénují i v tělocvičně 
v Novém Městě n. M. . 

 Skupinu zaměřenou na florbal vede se staršími žáky Vojta Havrda. Vloni v březnu se 
zúčastnili přeboru v Ostroměři, kde byli druzí. Od podzimu vede ještě i mladší žáky.  Desítka 
dospělých žen využívala dvakrát v týdnu prostory na různé směry kondičního cvičení s 
hudbou a náčiním pod vedením Markéty Vaňkové. Na zdravotní cvičení dochází jedenáct žen 
a s nimi jeden muž. V tělocvičně mají své hodiny také dvě skupiny dospělých mužů a žen, 
které chodí hrát volejbal pod vedením starosty Jeronýma Holého a Miloše Langra. Další 
skupiny mužů a žen, kteří chodí hrát badminton má na starosti Martin Stříbrný, fotbal pro 
dospělé Radomír Lanta, nohejbal Karel Šrůtek, florbal pro dospělé a dorost Bohouš Petr. Ten 
zodpovídá také za správný chod posilovny. 

V květnu loňského roku naši královéhradeckou oblast prezentovala na Netradičních 
všesokolských hrách k 90. výročí otevření Tyršova domu Pavlína Sychrovská jako jedna z pěti 
účastníků družstva. Družstvo obsadilo z devíti zúčastněných páté místo. Soutěž obsahovala 
vědomosti o Sokole, celkový přehled a speciální sportovní dovednosti. 

Prostor v sokolovně je dostatečně využíván dětskými složkami, které jsem uvedla, lyžařským 
oddílem a také jednou hodinou týdně Dobrovolnými hasiči. 

S pomocí grantů na vybavení tělocvičen jsme s 30% spoluúčastí nakoupili do tělocvičny nové 
podložky na cvičení na podlaze, balanční pomůcky, velké míče-gymbaly. 

Čtyři cvičitelé se zúčastnili oblastního srazu cvičitelů pro děti předškolního věku v Hradci 
Králové. Markéta Vaňková jako župní vedoucí aerobicu se zúčastnila srazu v Praze 
v Tyršově domě. Lída Martinková zastupovala svojí účastí také v Praze za župní vedoucí 
mladších žákyní. Pavel Sobotka získal odbornost cvičitele III. třídy všestrannost.  

Prvotní důležité vzdělávání cvičitelů III. třídy jsme dosud mohli získávat zdarma v Župě 
Podkrkonošské – Jiráskově v Náchodě. Doškolovací semináře na oblastní úrovni s různým 
zaměřením v Hradci Králové nebo v Pardubicích. Široké možnosti doškolovacích seminářů a 
získávání kvalifikace stále nabízí Ústřední škola ČOS v Praze. Ta nabízí také prázdninovou 
školu pro mládež od 15 do 18 let s několikadenním pobytem v Praze i se zahraniční účastí.  

Dnešní doba nabízí mimo jiné další široké možnosti sportovního vyžití v blízkých i vzdálených 
místech, ale za jinou cenu než v naší jednotě. Přála bych naší sokolské jednotě, aby měla 
dostatek zapálených cvičenců a cvičitelů i funkcionářů. Aby se nebáli začít a vydrželi od mala 
do stáří sportovat, organizovat, věnovat se pohybu. Vždyť  „ ve zdravém těle, zdravý duch“. 
Pohyb nám přináší zdraví, radost, dlouholetá kamarádství. Přála bych nám všem, abychom 
měli vždy dostatek sil na udržení naší sokolovny v dobrém stavu. V ní tak budeme mít 
příznivé podmínky pro sportování a dobré soužití.“  Konec citace. 
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Přehled akcí T. J. Sokol  Nový Hrádek v roce 2015   sepsaný náčelnicí   L. Martinkovou  : 

10.  1.  2015 Sokolský bál       110  účastníků 

18.  1.          Oblastní sraz cvičitelů pro rodiče a děti a předškolní  v H.K.        4 cvičitelé 

18.  1.         Školení cv. všestrannosti III:tř  Náchod       1 Sobotka 

14.   2.          Přechod Orlických hor na běžkách            23 Hr/49 celkem 

14.  2.         Sraz župních vedoucích aerobicu  Praha    1   Vaňková 

22.  2.         Dětský maškarní bál            65 dětí/158 celkem 

  1.  3,           Přebor ve florbalu  dorost  Ostroměř    6 (2. místo) 

  1.  3.           Obří slalom  ČOS   Olešnice v O.h.    42 Hr/97 celkem, 7 jednot 

  8.  5.         Župní turistický sraz Studnice     15 účastníků 

 8.  5.           Běh Memoriál Ing.Vl. Stránského  Česká Čermná     15 žáků,  3 dospělí 

15.  5.          Zakončení lyžařské sezony – opékání selete                lyžařský oddíl 

16.  5.          Hrádouská vařečka    938 účastníků – historický rekord 

16.-17.  5.  Přespání st. žákyň v sokolovně                  6 (1 cvičitelka) 

23.  5.         Netradiční sok. dny- 90 let Tyršův dům Praha           Pavlína Sychrovská 

30.  5.        Fiftýn- místní sálová soutěž ve více sportech          10 Hr/32 celkem 

26.-28.8.   Letní soustředění lyž. oddílu v sokolovně   17 dětí, 4 trenéři, 2 kuchaři 

29.  8.         Výlet na Královédvorsko                 33 účastníků 

11.  9.       Noc sokoloven –prezentace činnosti, country skupina  100 účastníků 

26.  9.        Župní přebor v přespolním běhu     101 účastníků 

  7.-8. 11.   Poznávací pobyt v Praze a Tyršově domě       7 žákyň,  2 cvičitelky 

 6.  12.    Trénink badminton žactva v Novém Městě n: Met.                 7 žactva, 2 cvičitelky 

26. 12.   Vánoční Štěpánská zábava      330  účastníkůzý 

 

 

Zpráva předsedy lyžařského oddílu  Jeronýma Holého  ze 7. března 2016 – citace: 
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Sportovní činnost 

Série teplých zim snad už vyvrcholila. Za celé 52-leté trvání oddílu nebyla tak špatná sezona, aby  
nedopadlo soustředění v Krkonoších a potom za celou zimu nenapadl sníh na Hrádku tak, aby se dalo 
lyžovat. Organizovaně na lyže jsme vyjeli párkrát do Olešnice na technický sníh. Zbývala kondiční 
příprava v sokolovně a ta byla kvalitní.  

Z finančních důvodů jsme obsadili jediný závod - přebor České obce sokolské. Ten je, dá se říci, pro 
nás povinný. Jel se ve Vítkovicích v Krkonoších 27. února, nasadili jsme pouze zkušené závodníky 
doplněné dětmi, které byly s rodiči na horách, a ty, co mají nejlepší fyzičku. Trať závodu byla docela 
náročná a ukázalo se, že nominace byla správná. Uspěli jsme a v ČOS budeme patřit i dál k nejlepším 
oddílům. 11 našich závodníků bylo na pódiu a 6 si odvezlo přeborníka ČOS.  

Vlastní závod je v posledním desetiletí málo obsazen a komise lyžování ČOS nemá páky, jak přilákat 
co nejvíce jednot. Je schopna dotovat pouze náklady pořadateli. Ze strany rodičů našich dětí vyšla 
kritika na nominaci. Reagoval jsem návrhem dát možnost všem, co zaplatili oddílové příspěvky a 
udělat z toho oddílový výlet. O náklady se podělit s možnostmi Sokola, závodníků i doprovodu. Pro 
zvýšení počtu startujících připravila komise lyžování soutěž o nejúspěšnější jednotu. Účel to zatím 
nesplnilo, vždy vyhrála pořádající jednota. Třeba bychom to změnili.  

Máme v tréninku 18 dětí, vede je 5 trenérů a celkem jsme vykázali 33 členů. Podařilo se 
uspořádat pouze letní soustředění doma s ubytováním v sokolovně. Poděkovat musíme 
manželům Svatoňovým, kteří na soustředění ochotně vařili. Tradiční soustředění před 
sezonou na Zvoničce se odvolalo pro nevhodné sněhové podmínky v Peci p. S. Za celou 
sezonu byly pouze 3 tréninky na Panské stráni a děti jezdily spíš po trávě, než po sněhu. Aby 
si nekazily svoje lyže, rozdáváme jim erární, které jsme dovezli  Pece, kde je vyřazovali. Ale i 
to je skoro na nic, na Hrádku poslední dobou sníh v sezoně nepadá.  Moc nás to mrzí, po 
dlouhé době máme početné družstvo nejmladšího žactva ve stejném věku. To v minulosti 
vedlo ke krásným výsledkům, ale to se na Panské stráni lyžovalo. 

Provozování lyžařského vleku 

Existence lyžařského areálu a tím i oddílu je v zájmu nás lyžařů, ale i Sokola a obce. Ale teplé 
zimy posledních let to téměř znemožňují. Aby zůstal areál v provozu, hradíme pouze 
minimální udržovací náklady a revize. Tržby z provozu jsou většinou nulové, když se náhodou 
jezdí, tak to stačí leda na režii.  Letos jsme neutržili ani korunu a musí se provést 
defektoskopie nosného a výměna napínacího lana. Příští rok se bude hradit velká technická 
prohlídka pro Drážní úřad. To vše stojí desetitisíce. Hradíme to z oddílových příspěvků, 
žebráme u organizací a sháníme sponzory. Stále doufáme, že nějaký sníh napadne a my se 
vzchopíme. Všechny neodborné práce zajišťujeme vlastními silami bez nároků na mzdu. Do 
rozpisu služeb na vleku se před sezonou nechalo napsat 62 dobrovolníků. 

Nabízí se zdánlivě jednoduché řešení - zasněžování areálu.  Aby areál prosperoval, musel by 
mít kompletní služby:  parkoviště co nejblíž, restauraci, záchody, servis, půjčovnu, školičku, 
dětský vlek a to všechno s rizikem, že se za statisíce po nocích zasněží a potom přijde obleva. 
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Hrádek nemá klimatické podmínky hor a i tam už mají s počasím problémy. Takové  
podnikání se nedá dělat pod Sokolem s neplacenými amatéry.“  Konec citace 

 

Diskusní příspěvek místostarosty Jiřího Hlaváčka  ze 7.3.2016 : citace : 

Sestry a bratři. 

     Každá jednota, a nevyjímaje tím i naši jednotu, se potýká s podobnými  problémy 
týkajícími se hlavně financí, ale mnohem závažnější je nedostatek především mladých 
činovníků a cvičitelů. Sokol vždy prosazoval hodnoty, které jsou v životě lidí důležité. 
Hodnoty a touhy dnešní mládeže jsou formovány pod obrovským tlakem, které je třeba 
pochopit. Je to náročné a vyžaduje to také značné nároky na volný čas. 

     Naše sokolská jednota se v uplynulém roce v hodnocení všestrannosti umístila z 31 
tělocvičných jednot v župě na 10. místě s 86 body, hned za Červeným Kostelcem s 88 body. 
Umístění je skvělé. Vždyť za námi je např. Nové Město nad Metují s 35 body, Česká Skalice 
s 34 body, Krčín a Josefov mají 10 bodů. První místo patří T.J. Sokol Dvůr Králové nad Labem 
s 230 body. Tato jednota se zúčastňuje všech župních přeborů a jejich závodníci se umísťují 
na předních místech. Jak mně už sdělili, tak na letošní přespolní běh určitě opět přijedou a 
o organizaci našeho závodu a celé atmosféře se pochvalně vyjadřují. 

     Tělocvičná jednota může organizovat různé sportovní akce jako např. lyžařské závody, 
lyžařské túry, jako je např. přechod Orlických hor, přespolní běhy, župní přebory a přebory 
ČOS, vícedenní výlety, jednodenní výlety, pěší túry, cyklistické túry, akademie, lehkoatletické 
přebory a soutěže, florbal neregistrovaných, dětské šibřinky, plesy, ale mohou to být i 
ozdravné pobyty, týdenní pobyty v lázních (zde je zapotřebí 6 účastníků na 7 dní pobytu). Co 
se vysloveně neuznává jsou akce týkající se vaření. Toto všechno přispívá zároveň 
k navazování přátelských vztahů a vůbec k dobrým mezilidským vztahům. 

     Vážíme si všech, kteří svůj volný čas tráví organizací a vedením dětí, mládeže i dospělých. 

     Naše jednota se v rámci Podkrkonošské župy Jiráskovy přihlásila do projektu „100 
sokolských keší republice“. Projekt je zaměřený k oslavám 100. Výročí založení 
československého státu v roce 2018. 

     Projekt se uskuteční do roku 2018 na území České republiky. Cílem projektu je umístění 
100 oficiálních keší na místa úzce spjatá s historií našeho státu, jejíž nedílnou součástí je i 
historie Sokola a představit tak významná místa a důležité osobnosti naší nedávné historie. 
Umístěné kešky budou zveřejňovány na celosvětovém portále geocaching.com a na 
webových stránkách ČOS. Součástí projektu je také sběratelská hra a jeho vyvrcholením 
pak bude zveřejnění závěrečné multikeše v době konání XVI. Všesokolského sletu 
v červenci 2018. Spravovatelem naší sokolské kešky bude bratr Radim Holý. 
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     Pro naši sokolskou jednotu, ale i pro celý městys a pro jeho široké okolí bude bezesporu 
dalším zviditelněním a to nejen v rámci naší republiky. 

     T.J. Sokol Nový Hrádek je členem MAS Pohoda venkova (Místní akční skupina Pohoda 
venkova), která sídlí ve Valu u Dobrušky. Prostřednictvím této MAS lze získat potřebné 
dotace. Řadu měsíců procházela organizačními změnami, prováděla se strategie. Nyní je 
strategie již provedená, první kontrolou by měla v dohledné době již projít. Po druhé 
kontrole, kterou budou schvalovat řídící orgány, budou na sklonku léta vyhlašovány první 
programy. My jsme připraveni při vyhlášení vhodného programu se ihned zúčastnit. 
31.března bude valná hromada MAS Pohoda venkova a měli bychom se dovědět 
podrobnosti. 

     Na závěr i já děkuji městysu Nový Hrádek za podporu tělovýchovy a zvláště pak za 
nemalou finanční podporu, s čímž se každá jednota v župě ani zdaleka pochlubit nemůže. 

     Děkuji za pozornost.“   Konec citace.  

 

Diskusní příspěvek starosty městyse  Bc. Zdeňka Drašnara byl poděkováním T. J. Sokol za 
záslužnou práci pro občany městyse i za dobrou spolupráci  s vedením městyse. Připomněl 
také úspěch starosty T. J. Sokol a současně zastupitele městyse Ing.Jeronyma Holého 
v loňské soutěži  Komunální politik roku, kterou vyhlásil v roce 2015 Svaz měst a obcí ČR. 
Získal cenu v kategorii  Sport a veřejné zdraví , kterou převzal spolu se zástupci Nového 
Hrádku 12. listopadu 2015 v Senátu Parlamentu ČR v Praze. 

Všechny zprávy uvedené v programu schůze jsou přílohami zápisu. 

 

Přejezdu Orlických hor na běžkách  se 14. února 2015 zúčastnilo 49 lyžařů. 

 

Setkání Sokolů ve Studnici 

8. května 2015 se 15 členů naší jednoty  zúčastnilo  „Setkání Sokolů“ ve Studnici. Na 
programu byl současně  17. ročník cyklojízdy  „Putování po okruhu Boženy Němcové“. Cílem 
pro cyklisty i pěší byl hostinec  U studny, před kterým probíhalo losování tomboly. Žernovská 
rozhledna, památný Rýzmburk, krásné výhledy, procházka svěží krajinou kolem Viktorčina 
splavu přes Ratibořice a výstup na Žernov zanechaly ve všech nezapomenutelný dojem. 
Účastníci za překrásného počasí ušli minimálně 8 km. 
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Hrádouská vařečka 

16. května 2015 se konal 33. ročníik pochodu  Hrádouská vařečka. Počet účastníků byl 
v historii nejvyšší, pochodovalo  938 účastníků . Počet předčil i sraz župy s počtem 904 
v roce 2011. Kontrola byla v Mezilesí, bylo překrásné počasí  5-20 stupňů  a bezvětří. 
Účastníci přišli ze 101 různých míst (Nový Hrádek se podílel počtem 201). Nejstarším 
účastníkem byl pan Radek Brejcha (1929) ze Lhoty u Červeného Kostelce. Velkou vařečku 
dostalo 9 skupin s počtem 12 a více lidí, rodinné kolektivy byly 4. Novinkou bylo to, že 
přátelé pěší turistiky z Nového Města n. Met.  udělili  Pamětní list a medaili pořadatelům a 
všem členům sokola Nový Hrádek za pořádání turistických akcí. Ocenění předal stálý 
účastník „vařečky“  pan Milan Rydlo. 

Alespoň jednu „doušku“ od účastníků: „Jsou chvíle, momenty, které jsou nezapomenutelné. A 
taková chvíle byla dnes na Novém  Hrádku !  Děkujeme mnohokrát!   Malí, Vrbicovi,Janušovi, 
Voltrovi.“. 

Výlet na Královédvorsko 

29. srpna 2015  T. J. Sokol Nový Hrádek uspořádala již tradiční každoroční výjezdní akci 
tentokrát  Výlet na Královédvorsko. Hlavní organizace spočívala na Lídě Martinkové, která 
spolupracovala tentokrát s místní cestovní kanceláří . Počet účastníků byl 33 a díky průvodci 
Leoši Poláškovi měl výlet velmi dobrou organizaci. Účastníci mohli vystoupit na Zvičinu 
případně  podle svých možností si prohlédnout přehradu Les Království, hrad Pecka a 
muzeum vánočních ozdob. 

 

 

R    ů     z     n    é  

 

 

Tříkrálová sbírka 2015 

Počátkem roku opět proběhla charitativní akce  Tříkrálová sbírka 2015. Skupinky Tří králů 
obcházely se zpívanou koledou a pokladničkou od domu k domu a občané měli možnost 
přispět třeba malou částkou na účinnou pomoc lidem v nouzi, starším a nemocným lidem. 

zástup za kněze 

4. ledna 2015 sloužil první mši sv. v kostele sv. Petra a Pavla  P. Vladimír Janouch  
z Nového Města n.Met. Kněží z Nového Města n. Met. přijali zástup na půl roku, než na naši 
farnost přijde nový kněz. V pořadí druhou mši 8. ledna sloužil novokněz. Věřící zaujal 



34 
 

důstojným vystupováním i kázáním, při kterém  mj. řekl :  „Lásku k Bohu projevujeme tím, 
že nám záleží na dobru druhých“. 

teror v Paříži 

7. ledna dopoledne byla v Paříži  přepadena  redakce satirického týdeníku Charlie Hebdo  a 
jejich 5 členů bylo zastřeleno. Teroristický čin spáchali 2 bratři alžírského původu patřící 
k radikální části muslimské menšiny. Nastal velký hon na teroristy a za účasti tisíců policistů, 
četníků  i za pomoci laické veřejnosti byli zneškodněni. Celkový počet lidských obětí dosáhl 
čísla 17.  12. ledna k uctění památky obětí terorismu předchozích dní prošel Paříží  protestní 
milionový průvod za účasti  50 představitelů států, včetně muslimských. Solidarita byla 
celosvětová. 

Minské dohody 

V noci ze 14. na 15. února měl podle „Minských dohod“ ustat boj a zavládnout příměří  mezi  
Ukrajinou a Ruskem . Boje však neustaly a přidal se k nim atentát v Charkově. 
Jihovýchodní oblast Ukrajiny je velmi neklidná, situace nepřehledná a stále tam umírají lidé. 

zatmění Slunce 

20. března 2015 dopoledne se odehrálo „nebeské divadlo“. Proběhlo částečné zatmění 
Slunce dosahující téměř 75 %, které bylo pro příznivé počasí dobře viditelné.  Příznačné bylo 
žlutavé světlo a zvláštní ticho. Tento astronomický úkaz se bude v tuzemsku opakovat až 
v roce 2021. Ve 23 hodin 45 minut téhož dne začalo jaro roku 2015. 

úmrtí Miroslava Ondříčka 

28. března 2015 zemřel ve věku 80 let  „oscarový“ kameraman Miroslav Ondříček. 
Spolupracoval s režisérem Milošem Formanem  na filmech Amadeus, Hoří, má panenko a 
Lásky jedné plavovlásky. 

přejezd kolony amerických vojáků 

29. března 2015 v 11.15  hodin přejížděla  kolona tanků s americkými vojáky  v Náchodě 
hranici s Polskem , mířila do Pardubic a další den do Prahy. Vojáků bylo 500 a vozidel 3 krát 
50. Demonstrativní přesun občany zaujal, mnozí ho osobně sledovali a vítali , menší skupina 
se k němu stavěla kriticky. 

vrtkavé počasí před Velikonocemi 

30. března 2015 začalo počasí, které spíše připomínalo Vánoce. Týden před Velikonocemi 
každý den sněžilo. Na Velký pátek leželo 10 cm sněhu  a i na  Bílou sobotu zůstala ležet 
souvislá sněhová pokrývka. Do provozu musely být uvedeny i pluhy . V noci z 31. března 
na 1. dubna byl dlouhodobý výpadek proudu.  

Na Pondělí velikonoční už nebylo po sněhu ani památky. Koledníci složili slova na melodii 
skladby Víno skupiny Chinaski  - Koledu 2015   :  Zase je svátek, jarní pondělí, s pomlázkou 
v ruce jsme dnes veselí.  Už od rána jsem jako na trní, za perník, vajíčko já vyplatím vás 
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matičko.  Jsme na cestě dneska už od rána, náš jediný cíl  -  opentlená pomlázka. Dnes jarní 
slunce všechny ozáří, tak pojďme ven , píseň zní. 

 Refrén:   Chodíme Hrádkem rádi, milujeme pentle, ženy, zpěv, protože čas tak pádí, jsme tady 
zase u vás po roce zpět. Na jazyku mám přání zdraví štěstí, lásku, vysoký věk, to není jen tak 
k mání, úsměv a dobrá nálada – nejlepší lék. 

prodloužení trasy metra 

6. dubna 2015 v 15 hodin došlo v Praze k otevření  prodloužené trasy metra A  z Dejvic do 
Motola.  6 km stavby se  4 zastávkami :  Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Motol 
stálo 20 miliard korun. V prvních minutách se novým metrem zadarmo svezly stovky lidí. 

smíření po 50 letech 

11. dubna 2015, po  50 letech vzájemného bojkotu, si na znamení zlepšení vztahů mezi  
USA   a Kubou podali ruce jejich představitelé Barack Obama a Raul Castro . 

úmrtí Stanislava Grosse 

16. dubna 2015 zemřel ve věku 45 let bývalý a v historii nejmladší  premiér  Stanislav 
Gross. Těžká nemoc tohoto sociálního demokrata změnila natolik, že se v závěru života  
občanům omluvil a veřejně jim sdělil, že přijal Krista. 

úmrtí  Jaroslava  Holíka 

17. dubna zemřel ve věku  72 let  legendární hokejista  Jaroslav Holík. 

zemětřesení v Nepálu 

26. dubna 2015 začalo v Nepálu zemětřesení velkého rozsahu a opakované. Zasáhlo také 
Indii, Tibet a Bangladéš. Byla to humanitární katastrofa s desítkami tisíc obětí. 18 lidí včetně 
několika horolezců zahynulo přímo pod Mount Everestem, nejvíce v historii. Z Čech odletělo 
na humanitární pomoc 36 lékařů, dále zdravotní sestry a hasiči. 

EXPO 2015 

1. května 2015 se otevřela v italském Miláně výstava  EXPO 2015 s českou účastí. 

narození princezny Charlote 

2. května se v Anglii manželům Kate a Williamovi  narodila dcera Charlote  Elizabeth 
Diana. 

úmrtí Ludvíka Vaculíka 

6. června 2015 zemřel vynikající spisovatel a mj.  autor protestního manifestu  2000 slov  
Ludvík Vaculík. 
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 úmrtí Káji Saudka 

25. června 2015 po devítiletém životě v kómatu  zemřel král komiksů  a bratr – dvojče  
fotografa Jana Saudka (80 let). 

hrozba nekontrovatelné  migrace a terorizmu 

Evropa se nachází ve stadiu, které její politici neumějí řešit. Nevědí , jak čelit neustálé vlně 
imigrantů. V roce 2015 se do evropských států, zejména Německa, Francie , Švédska i dalších 
nelegálně přistěhoval více než milion lidí. Vlna uprchlíků přišla především ze Sýrie, Iráku, 
Afriky a Ukrajiny. Mnozí z nich utíkají proto, že jim v jejich zemi jde o život, velká většina 
však chce „jít za lepším životem“ a navíc jsou mezi nimi i zradikalizovaní teroristé. 28. 
června 2015 při střelbě na pláži v Tunisu zahynulo 38 turistů, nejvíce Britů. Mladý 
atentátník přinesl pušku na pláž ve slunečníku. Vraždilo se také v Kuvajtu a ve Francii. 
K útokům se přihlásil tzv. Islámský stát. Atentáty jsou pro celý svět neustálou hrozbou. 

úmrtí Josefa Masopusta 

29. června 2015 zemřel ve věku 84 let legendární  fotbalista Josef Masopust. Byl nazýván 
„český Pelé“. 

úmrtí Ladislava Chudíka 

29. června  zemřel ve věku  91 let oblíbený a charismatický  herec Ladislav Chudík. Tohoto 
člena Slovenského národního divadla proslavila v Čechách především role primáře Sovy 
v seriálu Nemocnice na kraji města. 

úmrtí Nicholase Wintona 

1. července 2015 zemřel v Anglii v požehnaném věku 106 let Sir. Nicholas Winton. Za 2. 
světové války prokázal velké hrdinství tím,že umožnil odvoz vlakem více než 600 
židovských dětí z Prahy do bezpečí a tím jim zachránil život.  O svém činu po léta mlčel, 
pravda vyšla najevo pouze náhodou. 

50. výročí filmového  festivalu 

3. července 2015 začal v historii již  50. filmový festival Karlovy Vary. Festival uváděl již 
po několikáté moderátor Marek Eben a jeho ředitelem byl i přes prodělanou těžkou nemoc 
herec Jiří Bartoška. Významným hostem byl sympatický americký herec Richard Gere.  

rekonstrukce kruhového objezdu 

7. července 2015 začala rekonstrukce kruhového objezdu v Náchodě u Čedoku, která 
trvala do konce listopadu. Město přetížené dopravou se po dobu stavby stalo těžko průjezdné 
a bylo lepší se Náchodu vyhnout. 
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série teplotních rekordů 

19. července začala série denních teplotních rekordů naměřenou teplotou  +37 stupňů, 22. 
července +39,2 stupně  Řeži u Prahy , 7. srpna byl celkově nejteplejší den roku s teplotou  
+38 stupňů naměřených na 5 místech republiky. Nejvyšší teplota opakovaně naměřená 
v Novém Hrádku dosáhla +32 stupňů. Děti prožívaly nejteplejší prázdniny v historii 
provázené velkým suchem.Neustálou pohotovost museli držet hasiči, kteří vyjížděli k častým 
požárům. Vydatnější déšť a ochlazení přišlo až 18. srpna. 

nástup nového kněze 

9. srpna 2015 se opuštěné farnosti kostela sv. Petra a Pavla v Novém Hrádku ujal  nový farář 
P. Jindřich Tluka. Přišel z farnosti v České Třebové , jeho předci pocházejí z České Čermné 
a byl také farářem v Náchodě. 

výbuch v chemičce 

13. srpna došlo k výbuchu  a následnému požáru v chemickém závodě v Litvínově. 

obnovení ambasády 

14. srpna byla po 54 letech obnovena na Kubě  americká ambasáda. Poprvé po té době 
přijel ministr zahraničí USA na Kubu. 

tropické 1. září 2015 

1. září nebyl pouze prvním dnem nového školního roku, ale vyznačoval se také rekordní  
teplotou + 32 stupňů. Neobvyklé teplo provázené velkým suchem panovalo po celé září a 
prakticky i celý podzim. Průměrná teplota v měsíci  listopadu naměřená v Klementinu byla 
nejvyšší v historii a dosáhla + 8,7 stupně. Houby v roce 2015 takřka nerostly. 

úmrtí Radima Palouše 

11. září 2015  zemřel  ve věku 90 let  spoluzakladatel  Občanského fóra a první porevoluční rektor 
Karlovy univerzity  Radim Palouš. 

otevření tunelu  Blanka 

19. září 2015 byl se čtyřletým zpožděním  otevřen  v Praze  tunel Blanka.  Stavěl se 8 let. 
Stavba měla stát 24 miliard , ale skutečné náklady byly 34-37 miliard korun. Jeho délka je 6 
km a denně jím může projet až 80 tisíc aut. Problémem zůstává, že nemá v dalších 
komunikacích návaznost a provozu v Praze moc nepomohl. 

zatmění Měsíce  

28. září 2015 proběhlo zatmění Měsíce. Dobře pozorovatelné bylo mezi 4. a 5. hodinou ranní. 
Zájemci mohli vidět „superúplněk“ . Podobný jev nastane až v roce 2029. 
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úmrtí Jiřího Krytináře 

29. září zemřel ve věku 68 let nejmenší český  herec Jiří Krytinář. 

úmrtí Lubomíra Lipského 

2. října 2015 zemřel  ve věku  92 let oblíbený  herec Lubomír Lipský. Veřejnosti byl známý 
z dabingu a především jako  „děda Potůček“ ze seriálu  Tři chlapi v chalupě 

eucharistický kongres 

16. a 17. října 2015 se uskutečnil v Brně  První národní eucharistický kongres. Spolu 
s českými a moravskými biskupy včetně kardinála Dominika Duky se průvodu a mše sv. na 
Náměstí Svobody zúčastnilo asi 25 tisíc lidí. Účastníci navštívili i doprovodné akce  - 
přednášky, divadelní vystoupení, aj. 

demonstrace z důvodu migrace 

17. října proběhly v Praze u muzea dvě  demonstrace. Větší z nich byla namířena  proti 
imigrantům , ta méně početnější byla v jejich prospěch. Pravdu mají, bohužel, obě strany. 
Někteří zoufalí migranti utíkají oprávněně, protože jsou v ohrožení života. Prohlašují : 
„Nechceme válčit, jen někde žít“. Jejich snem byl Schengen . Chyba je na straně především 
evropských politiků, kteří nedokázali včas zasáhnout a dát přistěhovatelství jasná pravidla. 
Kritiky se dostává zejména německé kancléřce Angele Merkelové. Názor uznávaného 
novináře Jana Petránka  je ten, že hromadná migrace je nenávistná odvetná akce muslimy 
bohatě dotovaná. Někteří imigranti prohlédli a několik Kurdů se z Německa vrátilo.  

úmrtí Františka Dvořáka 

9. listopadu 2015 zemřel ve věku 95 let  historik umění, pedagog a vynikající populizátor 
František Dvořák. 

rozsáhlý teroristický útok ve Francii 

14. listopadu 2015 postihl Paříž dosud největší teroristický útok. Proběhl téměř současně na  
6. místech a zemřelo při něm při sebevražedných atentátech  129 lidí. Nejvíce jich zahynulo 
v koncertní síni Bataclan. Prezident Holland vyhlásil ve Francii výjimečný stav a prohlásil, že 
jsme ve válce . K teroru se přihlásil Islámský stát. Syrská válka se přesunula do Evropy. 8 
teroristů bylo zabito, ale jeden, jejich hlava stále uniká. Teroristé se k činu připravovali 
v Belgii a tranzitní zemí byla i Česká republika. 
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S    p   o    l    e    č     e     n    s     k    á           k    r    o   n   i    k    a 

 

Rodičům se narodili     (12) 

Pavel Ježek  a Tereza Ježková             Nový Hrádek 151          2. 3.  2015           Rychnov  n. 
Kn. 

              dcera  Alžběta 

 

Petr  Hlaváček  a  Anna Hlaváčková       Nový Hrádek  242     21. 3. 2015            
Náchod 

         syn  Lukáš 

 

Pavel  Tulej a Jana  Tulejová                  Nový Hrádek  102      30. 3. 2015            
Náchod 

         syn  Pavel 

 

Michal Škoda a  Jana  Klárová     Nový Hrádek   320       5. 6. 2015          Hradec 
                  dcera  Sandra Škodová 

 

Jan   Roškot        Nový  Hrádek  145           29.  7. 2015        Neratovice 

      dcera  Olívie Roškotová 

 

Jiří  Novotný  a Jiřina Novotná Nový Hrádek  330       7. 8. 2015          Náchod 

     syn  Vilém 

 

Petr  Cejnar  a Eva Andršová               Nový Hrádek    254       25. 8. 2015         
Náchod 

     syn  Martin  Cejnar 
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Petr  Švorc  a  Veronika Jirounková  Nový Hrádek  328            2. 9. 2015         
Rychnov n. Kn. 

     syn Robin Švorc 

 

Pavel  Čech  a Hana  Čechová Nový Hrádek  102       4. 9. 2015        Ústí nad Orl. 

     dcera  Ester 

 

Vojtěch Havrda  a Alena  Havrdová  Nový Hrádek  255   30 . 10. 2015        
Náchod 

     dcera  Ema 

 

Vladimír Jelínek  a Jana  Jelínková     Nový Hrádek 310  28. 11. 2015       Praha  2 

     dcera Pavla  

 

Barbora  Vančurová   Nový Hrádek   344 3.  12. 2015      Náchod 

     dcera  Ema  

 

 

Sňatek uzavřeli 

Václav  Hloušek   a   Denisa  Glacová             Nový Hrádek   8.  8 .   2015 

               na úřadu Městyse  

Josef  Drašnar   a   Barbora   Adamičková     Nový Hrádek               23.  8.  2015 

                  na kopci  Šibeník 

 

Výročí svatby oslavili  

50 let společného života   -   zlatou svatbu 

Jeroným  a  Alena   Holých                  Nový Hrádek  100                 26.  6  . 2015 

Ferdinand  a  Marie   Grymovi     Nový Hrádek  358       11.  9.   2015 
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Rudolf a Jiřina  Dušánkovi      Nový Hrádek   71        9.  10.  2015 

Jiří  a Jiřina  Hlaváčkovi      Nový Hrádek   309         9.  10. 2015 

 

 

60 let společného života  -  diamantovou svatbu 

Josef  a   Marie   Hánlovi   Nový Hrádek 123      18.  6  2015 

 

Z  n    a    š    i    c    h         ř    a    d        o     d    e    š    l     i  ( 7  občanů) 

 

Josef    Balcar  z Nového Hrádku – Doly 171 zemřel  ve věku  62 let  11. ledna 2015  
v Novém Hrádku. Pohřben byl  19. ledna 2015 do rodinného hrobu na místním hřbitově. 
Zesnulý pocházel z Borové, do Dolů se přiženil . S manželkou vychovali  syny Jaroslava a 
Josefa a dceru Evu. Přestavěli rodinný dům, ve kterém kromě výchovy dětí dosloužili 
manželčiným rodičům. Zesnulý byl vyučený vodoinstalatér, pracoval v družstvu  VAK 
Náchod a ochotně prováděl opravy také svým spoluobčanům. Měl klidnou a optimistickou 
povahu. Žil pro svou rodinu, byl věřící a v místním kostele hrával na housle. 

Marie  Beková  z Nového Hrádku čp. 15  zemřela nečekaně ve věku  79 let  19. ledna 2015  
v Novém Hrádku. Pohřeb měla 23. ledna 2015 do rodinného hrobu na místním hřbítově. 
Zesnulá se vyučila a pracovala v Eltonu v Novém městě n. Met. Později až do odchodu do 
důchodu byla zaměstnankyní Kovodružstva v Novém Hrádku.  S manželem vychovali dceru 
Hanu a syna Jiřího. Bydleli v budově hasičské zbrojnice, manžel byl dlouholetým velitelem 
hasičů v Novém Hrádku. Později se přestěhovali do chaloupky po rodičích, kterou udržovali 
ve vzorném pořádku. Zesnulá byla velmi pracovitá a pečlivá. Její velkou láskou byla zahrádka 
a houbaření. Vždy měla na tváři úsměv až do posledních dní a nikdy nikoho nezarmoutila. 

Lidmila Novotná z Nového Hrádku 298  zemřela ve věku 92 let 12. března 2015  
v Náchodě. Zesnulá pocházela z Olešnice v Orl. h. a konec svého dlouhého života prožila 
v Novém Hrádku u své dcery. 

Josef Remeš z Nového Hrádku – Rzy  3  zemřel  ve věku 77 let   11. května 2015 v Náchodě 
a pohřben byl 19. května 2015 na místním hřbitově. Pracoval ve Stavostroji v Novém 
Městě n. Met. a byl členem hasičského sboru. Provozoval  u domku drobné hospodářství , byl 
spíše uzavřený a hodný samotář. Zesnulý měl sestru, která žila v Novém Městě n.Met. 

Antonín  Grim z Nového Hrádku  čp. 202  zemřel  ve věku  80 let   25. července 2015  
v domě, který s manželkou přestavěli,  v milovaném Bukovci. Pohřeb za velké účasti občanů 
a rodinných známých měl 30. července 2015 do hrobu na místním hřbitově. Zesnulý byl 
vyučený zedníkem, pracoval s fasádnickou partou a také samostatně pomohl mnoha lidem při 
zvelebování jejich domů. S manželkou vychovali dcery Kateřinu a Olgu. Pět let statečně 
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bojoval se zákeřnou nemocí při obětavé a láskyplné péči všech členů rodiny, zejména dcery 
Kateřiny-lékařky. Byl pracovitý, skromný a v jednání vždy přímý kamarád. Nikdy 
nevyhledával konflikty.  Měl přehled a správný nadhled nad problémy. Byl dlouholetým 
členem hasičského sboru. Cele žil  s vírou v Boha pro dobro své rodiny i všech bližních. 

Božena Přibylová  z Nového Hrádku čp.  105  zemřela  ve věku  90 let  29. října 2015 
v Náchodě. Pozůstalí se zesnulou rozloučili v úzkém rodinném kruhu. Zesnulá byla vyučená 
švadlena a jezdila za prací do Nového Města n. Met. V mládí byla zapojena do činnosti T. J. 
Sokol Nový Hrádek , byla náčelnicí dorostenek. Měla družnou a usměvavou povahu, pro 
kterou  byla u veřejnosti oblíbená. Po větší část života žila v rodném domku s maminkou a ke 
konci života, pokud to šlo , při péči neteří, sama. 

Antonín Hartman z Nového Hrádku   čp. 155  zemřel  ve věku 83 let   22. prosince 
2015 v Náchodě. Pohřeb do rodinného hrobu měl  29. prosince 2015. Byl malířem pokojů, ale 
převážnou část života pracoval v družstvu  Velorex  v Solnici a později v Novém Hrádku. Žil 
uzavřený život zcela pro svoji rodinu. S manželkou vychovali dcery Marii a Helenu a syna 
Antonína. Celý život prožil zesnulý pod Šibeníkem , kde s manželkou zakoupili a opravili 
domek. Rodný domek v dané lokalitě z důvodu špatného stavu zbořili.  

Z občanů, kteří z nového Hrádku pocházeli nebo měli k němu blízký vztah  v roce  2015  
zemřeli : 

Marcela Šotolová rozená Tošovská z Nového Města n.Met. zemřela ve věku  67 let 3. 
listopadu 2015 , Eduard Divoký z Lukohořan u Litvínova  zemřel ve věku  86 let  21. 
prosince 2015 a rozloučení měl  v úzkém rodinném kruhu.  

 

        Zapsala   Anna Marková, kronikářka
            
   


