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ROK  2000 
 

P o � a s í 
 
 

 Leden  
 Leden prob�hl za velmi p�íhodných sn�hových podmínek. Sn�hová pokrývka se pohybovala  

v rozmezí 20 až 50 cm a ranní teploty vystoupily zcela výjime�n� mírn� nad 
nulu.Pohybovaly se v rozmezí +1 až -12 stup��.Úplné zatm�ní M�síce, které nastalo 
21.ledna, nebylo pro velkou vich�ici spojenou se sn�hovou kalamitou pozorovatelné. 
Koncem ledna p�išla obleva a kvalita sn�hu se zhoršila. 

 
 Únor  

Sn�hové podmínky se proti lednu podstatn� zhoršily a tím se zmenšila i p�íležitost ke 
kvalitnímu lyžování. �asto byly mlhy, padal sníh s dešt�m , kolem cest ležely hromady 
starého špinavého sn�hu. Ranní teploty se v pr�b�hu m�síce pohybovaly v rozmezí +5 až -4 
stupn�. 
 
B�ezen 
Sníh ležel jen místy a po silném lijáku 9. b�ezna zmizel úpln�. Olešenka se 10. b�ezna op�t 
na 3 místech vylila ze svého koryta a zp�sobila materiální škody. Nová souvislá sn�hová 
pokrývka 5-10 cm silná napadla 19. na svátek sv. Josefa. Za n�kolik dní však bylo op�t po 
sn�hu a koncem m�síce se v ranních hodinách oteplilo až na +7 stup��. K poklesu teploty na 
bod mrazu došlo až poslední b�eznový den a napadl sn�hový poprašek. 
 
Duben 
M�síc za�al deštivým po�asím s ranní teplotou +3 stupn� a stále se oteplovalo. Ke zlomu 
došlo 4. dubna p�i ranní teplot� +7 stup�� a denní až +15 stup�� na slunci, kdy p�išla bou�ka 
s lijákem a krupobitím. Do poloviny m�síce bylo chladn�ji a ve dne p�evládalo slune�né 
po�así. Druhá polovina m�síce byla velmi teplá s �adou krásných letních dní s teplotou +18 
stup�� ve stínu a až +24 stup�� na slunci.Po 20. dubnu p�ed�asn� rozkvetly t�ešn�.              
O Velikonocích  se dále oteplilo, na Bílou sobotu 22. dubna byla teplota +22 ve stínu a +37 
na slunci. Koledníci mohli chodit na boso a v krátkých rukávech. Ke konci m�síce se trochu 
ochladilo, ale vše bylo v plném kv�tu. Panovalo  sucho a �asto vál vítr. Posledního dubna se 
v poledne p�ihnala bou�ka a po ní p�išel vydatný déš�. 
 
Kv�ten 
V kv�tnu bylo po�así krásné s letními teplotami dosahujícími podle meteorolog� rekordu za 
posledních 200let. Všechny  d�eviny a kv�tiny rozkvetly úpln� naráz. V�bec nepršelo, bylo 
velké sucho. Tráva nerostla, zem velmi vysychala a pukala. Ranní teploty se pohybovaly 
v�tšinou mezi +15 až 18 stupni. Rekordní byla teplota 16.kv�tna, kdy ješt� nave�er bylo +26 
stup��. V té dob� také již za�aly �ervenat t�ešn�. Koncem m�síce sprchlo jen ob�as a déš� 
byl málo vydatný. 
 
�erven 
Stejný ráz si uchovalo po�así také v �ervnu. Byla velká vedra, ta n�kdy kon�ila bou�kou, po 
které nastalo p�echodné ochlazení.Více než p�t dn� bylo vysloven� tropických, kdy teplota 
p�ekro�ila +30 stup�� ve stínu . P�i zamra�ené obloze bylo chladn�ji, když se objevilo 
sluní�ko, hned siln� pálilo. 
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�ervenec 
�ervencové po�así na rozdíl od dvou p�edchozích m�síc� letní nebylo . Obloha byla 
v�tšinou zatažená, panovaly mlhy a slab� pršelo.Od poloviny m�síce intenzita srážek 
vzrostla, p�ehá�ky byly �asté a n�kdy je provázela bou�ka. Koupání venku v �ervenci 
nebylo v�bec možné. Za�aly r�st podzimní houby. 
 
Srpen 
Srpnové po�así bylo velmi prom�nlivé, ale teplejší než v �ervenci. V hojném množství 
rostly houby, objevily se p�ed�asn� i václavky. Tropických dn� bylo asi deset. Ranní teploty 
se blížily +20 stup��m. 21. srpna se již ráno strhla bou�ka, odpoledne se opakovala a v noci 
p�išel vydatný déš�. Koncem m�síce se ochladilo hlavn� ve�er a v noci. Srážkový deficit se 
však nevyrovnal. Kdo nezaléval v kv�tnu a v �ervnu zahrádku , sklízel jen slabou úrodu. 
 
Zá�í 
V první dekád� m�síce bylo pom�rn� chladno s min. ranními teplotami +7 stup��. Babí léto 
se sluní�kem trvalo od  11. do 14. zá�í. Potom se postupn� ochlazovalo až na +4 stupn� 
ráno. Tepleji a p�íjemné sluní�ko bylo až po 25. zá�í do konce m�síce. Srážky v zá�í nebyly 
p�íliš vydatné. 
 
�íjen 
Tepleji se sluní�kem bylo i v první �íjnové dny s ranními teplotami až +14 stup��. Stále 
bylo hodn� hub, rostly i pravé h�iby, kozáci a k�emenáci. �asto vál silný vítr a shazoval 
ovoce, kterého se, zejména jablek, urodilo nadm�rné množství.Ob�asné dešt� nebyly moc 
vydatné. 
Po 20. �íjnu se ochladilo až na +5 stup�� ráno. Teplejší byly až poslední �íjnové dny, které 
dovolily krásn� rozkvést podzimním kv�t�m k ozdob� hrob� na duši�ky. 
 
Listopad 
Teplý byl i za�átek listopadu, po�así znep�íjem�oval �astý vítr. 6. v noci se strhla v�trná 
smrš�, která zp�sobila dlouhodobý výpadek p�ívodu elektrického proudu. První šedivák byl 
12. listopadu, ale ani p�i n�m kv�ty na zahrádkách nezmrzly. Od poloviny m�síce bylo op�t 
po�así p�íjemné s polojasnou oblohou a až do konce listopadu se mohlo pracovat na 
zahrádce.Ranní teploty v�bec neklesaly pod bod mrazu a pohybovaly se v rozmezí +1 až +8 
stup��. Poslední dny m�síce byly deštiv�jší. 
 
Prosinec 
Do 15. prosince bylo takové teplo, jakého není pam�tníka. Nemrzlo ani nechumelilo, bylo 
zataženo a mlhavo. Teprve 16. se objevil první sn�hový poprašek a 17. klesla ranní teplota 
pod nulu na -1 stupe� a napadlo asi 5 cm sn�hu. Po 20. se mrazy zvyšovaly až na -7 stup�� 
ráno a sníh postupn� mizel. O Vánocích bylo polojasno, mrzlo a sníh ležel jen místy.Ke 
konci m�síce se mírn� oteplovalo a trochu sn�žilo. Na Silvestra leželo asi 15 cm krásného 
sn�hu, byly -4 stupn�, jasná zimní obloha a naskytla se první možnost d�tem k zimním 
radovánkám. 
 
 

 
 
 

Š k o  l s t v í - školní rok 1999/2000 
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Mate�ská škola   
1999/2000 
  Život v mate�ské škole probíhal p�i stejném personálním obsazení a pod 
vedením �editelky Soni Brázdilové obdobným zp�sobem jako roky p�edchozí. Škola žije 
životem obce a dob�e se presentuje na ve�ejnosti. V b�eznu dostaly d�ti možnost vyskota�it 
se na D�tském karnevalu v místní sokolovn�. Pr�b�h karnevalu p�kn� �ídily �editelka a 
u�itelka mate�ské školy v r�žových maskách „vep�ík�“. V kv�tnu na oslavu Svátku matek 
d�ti mate�ské školy vystoupily spolu se žáky základní školy s milým programem p�ed 
p�ítomnými maminkami a babi�kami v kin�. 
 
Základní škola 
1999/2000 
 Školní rok prob�hl podruhé pod vedením �editele Mgr. Rudolfa Kratochvila 

z obce Sn�žné. 
pers.obsazení  T�ídní u�itelkou v  první t�íd�  op�t byla Marcela Havrdová. Druhou t�ídu 

p�evzala Ludmila Ježková, která v zá�í 1999 dokon�ila magisterské studium 
u�itelství 1. stupn�. Jako nová síla nastoupila Blanka Svato�ová, která se 
p�ist�hovala na Nový Hrádek-Rzy a stala se t�ídní u�itelkou t�etího ro�níku. 
Další nová síla, Mgr. Pavlína Sychrovská, absolventka UK v oboru M-Tv , 
p�evzala do ledna �tvrtou t�ídu. Potom po p�edchozí dohod� odešla na 
zkušenou do Austrálie a k žák�m �tvrté t�ídy se vrátila jejich p�edchozí 
u�itelka d�chodkyn� V�ra Holá. T�ídní v pátém ro�níku byla Hana 
Sta�ková z �eské Skalice. Na 2.stupe� nastoupila nová absolventka 
u�itelského studia Martina Marková (P�-Ch) a absolvent Univerzity 
Palackého v Olomouci Jan Knoulich ze Slavo�ova. V pololetí z d�vodu 
mate�ské dovolené Lenky Dudáškové byla na její místo p�ijata Lenka 
Martínková z Nového M�sta nad Metují. Ve dvou odd�leních školní družiny 
pracovaly Eva Smr�ková z Dobrušky a Hana Mat�j�ková Ostatní personální 
zabezpe�ení školy v�etn� výuky náboženství i nepedagogických pracovník� 
se nezm�nilo.Na záv�r školního roku se �editel školy rozlou�il s Janem 
Knoulichem, který odešel na rok na zkušenou do USA a s vychovatelkou 
Evou Smr�kovou, která byla p�ijata ke studiu na vysoké škole. 

úmrtí p.u�itelky Jany Grulichové z Lipí 
 4. ledna 2000 se pracovníci školy i n�kte�í žáci v prostorách Sboru Církve 

bratrské v Náchod� navždy rozlou�ili s bývalou kolegyní a dlouholetou 
�lenkou pedagogického sboru novohrádecké školy paní u�itelkou Janou 
Grulichovou. Zem�ela po marném zápase se záke�nou nemocí 28.prosince 
1999 ve v�ku 56 let. Z�stane trvale zapsána v myslích všech koleg�, žák� - 
všech, kte�í ji znali. 

stav žactva       Stav žactva ve všech devíti t�ídách byl celkem 165 - chlapc� 80 a dívek 85. 
 Prv�á�k� bylo 17, 9. ro�ník navšt�vovalo 20 žák�. Pr�m�rný po�et žák� ve 

t�íd� byl 18. Do školní družiny bylo zapsáno 50 d�tí. 
zájmové útvary Velký zájem projevovali žáci o kroužek ru�ních prací, který vedla Ludmila 

Ježková . Od pololetí pod vedením Marie Krbalové pracoval kroužek 
výpo�etní techniky. P�i škole je v provozu hudební škola Ji�ího Škody 
z Borové. Vyu�uje se  h�e na kytaru a zobcovou flétnu. 
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úsp�chy Skv�le si vedli zástupci školní družiny v okresním kole atletického víceboje, 
kte�í získali celkem 10 prvních míst. Úsp�šn� si vedly zdravotní hlídky  pod 
vedením u�itelek Marcely Havrdové a Marie Krbalové ( 4. a 1. místo 
v okrese a starší družstvo 3. místo v krajské sout�ži v Ji�ín�). Žák 6.ro�níku 
Milan Holinka zvít�zil v okresním kole matematické sout�že Pythagoriáda, 
první byl také v zem�pisné olympiád� a v krajském kole této sout�že 
v Hradci Králové obsadil 4. místo. 

údržba budovy V pr�b�hu zimního období v d�sledku vlhkého a prom�nlivého po�así 
došlo k pr�toku vody skrz st�echu a následnému poškození interiér� u�eben, 
chodeb a sociálního za�ízení v 1. pat�e budovy. N�kolikrát museli zasahovat 
pokrýva�i pod vedením p. Špeldy z Nového M�sta nad Metují. 

styk s ve�ejností Žáci svými výtvarnými pracemi zpest�ili akce místních organizací - TJ 
Sokol a Sboru dobrovolných hasi��. 5. kv�tna vzpomn�li žáci i pracovníci 
školy všech ob�tí války p�i pietní akci u pomníku padlých na nám�stí. 14. 
kv�tna ke Dni matek spolu s d�tmi mate�ské školy p�ipravili pro ve�ejnost 
dvouhodinový kulturní program v místním kin�. Na rozlou�enou se školním 
rokem se 26. �ervna konala v kin� školní akademie, která prob�hla za hojné 
ú�asti rodi�� a ve�ejnosti. Na této akci, kterou organizovala již tradi�n� 9. 
t�ída, p�edal zástupce starosty Vladimír �íha vycházejícím žák�m 9. 
ro�níku pam�tní listy. Tito žáci všichni usp�li již v prvním kole p�ijímacího 
�ízení a budou pokra�ovat ve vzd�lávání na st�edních školách 

 
 
 

O b e c n í   z a s t u p i t e l s t v o 
 
po�et obyvatel  K 31. 12. 2000 m�la obec Nový Hrádek  703 obyvatel  (362 žen, 341 

muž�). Narodilo se  10 d�tí  ( 5 d�v�at,  5 chlapc�), zem�eli 2 ob�ané, 
p�ist�hovalo se 14  a odst�hovalo 10 obyvatel. Pr�m�rný v�k žen v obci je 
39,7 roku a  pr�m�rný v�k muž� 38,5 roku.  

zm�na ve funkci starosty 
 Starosta obce Josef Svato� zodpov�dn� vykonával funkci starosty obce 

celkem 10 let. Ve svém již t�etím volebním období v m�síci b�eznu 2000 
ne�ekan� onemocn�l a na doporu�ení léka�e se rozhodl k 11. prosinci 
odstoupit ze své funkce a odejít do p�ed�asného d�chodu. Po zvážení všech 
možností se obecní zastupitelstvo rozhodlo navrhnout na zbývající �ást 
volebního období  do funkce starostky obce �lenku zastupitelstva Annu 
Markovou. Volba prob�hla 7. prosince s nástupem do funkce 12. prosince 
2000. Anna Marková funkci p�ijala po delším uvažování a p�i p�íslibu 
maximální podpory ostatních �len� zastupitelstva proto, aby vedení obce 
z�stalo funk�ní a aby byla dodržena kontinuita práce.(od b�ezna do �íjna 
starostu zastupovala v ú�ední dny). K funkci starostky nadále zastává i 
funkci kroniká�ky obce. Nový zákon o obcích �. 128/2000 Sb. umož�uje 
volbu více místostarost�. Pro lepší zvádnutí stále náro�n�jších úkol� 
kladených na obce (a pro zachování obecní matriky)byl ve funkci 
místostarosty potvrzen Vladimír �íha a druhým místostarostou byl zvolen 
bývalý starosta Josef Svato�. 

ohlédnutí za prací starosty Josefa Svaton� 
 „M�jme se všichni rádi“ - to byla v�ta, s kterou se v prosinci 1990 ujímal 

své funkce, kterou pozd�ji spoluob�an�m p�ipomínal p�i vhodných 
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p�íležitostech, a kterou p�edevším sám v hojné mí�e napl�oval skutky. Byl 
vždy otev�ený pro jakoukoliv spolupráci, vst�ícný k pot�ebám všech ob�an� 
a ochotný hledat �ešení. Po�ínal si velmi prakticky, svým jednáním 
probouzel d�v�ru a p�íze� ob�an� i nad�ízených na ú�adech a ve firmách, 
s kterými spolupracoval. P�kn� to v Našem �ase napsali, že návšt�va           
u hrádeckého starosty byla spíše pot�šením než prací. Nikdy se nepovyšoval 
ani neponižoval a hlavn� mu nechyb�l smysl pro humor. M�l dar spojovat 
ob�anské a národní události a dávat jim duchovní rozm�r. Proto se mu také 
poda�ilo za svého p�sobení vykonat neuv��iteln� mnoho práce pro dobro 
obce. Je velmi t�žké vše vyjmenovat a na nic podstatného nezapomenout : 
asfaltování místních vozovek, rekonstrukce MŠ, ŠJ, a radnice,výstavba       
3 bytových dom�, podpora zdravotnických služeb, zajišt�ní dobrých 
obchodních služeb, oprava historických a církevních památek v�etn� 
st�echy kostela, h�bitovní zdi s kapli�kou sv J. Nepomuckého, Mariánského 
sloupu, zvoni�ky na Rzech , údržba zelen� na obecních prostranstvích, pé�e 
o celkový po�ádek a zkrášlování obce, slavnostní vzty�ení a posv�cení 
obecního praporu, zviditel�ování obce v mikroregionu a dobrý kontakt        
s médii, dodržování dnes �asto nesprávn� opomíjených piet a po�ádání 
výro�ních   slavností,  pé�e   o kulturní vyžití ob�an�, podpora t�lovýchovy 
a práce hasi�ského sboru, blahop�ání jubilant�m, lou�ení 
s ob�any,........Starostovi se také v plné mí�e poda�ilo využít všech státem 
poskytovaných dotací obcím z programu Obnovy venkova i dotací na 
infrastrukturu pro bytovou výstavbu. Desetiletí pod vedením Josefa Svaton� 
v �ele obce zanechává trvalé d�dictví pro další generace.  

napojení OÚ na Internet 
 Ve 4. �tvrtletí roku byl OÚ (d�íve než ZŠ) napojen na Internet. Na OÚ 

pracují 2 po�íta�e, je k dispozici kopírovací stroj, fax-modem a scaner. 
volby do1/3 Senátu Parlamentu �R a první volby do Královéhradeckého kraje 
 12. listopadu se konaly volby do Senátu a historicky první volby do 

zastupitelstva kraje Hradec Králové. Voleb se zú�astnilo asi 40% 
oprávn�ných voli��. Zvít�zili zástupci �ty�koalice se 106 hlasy, druhá byla 
ODS se 46 hlasy, t�etí �SSD s 25 hlasy a �vrtá KS�M s 22 hlasy. Ve 
druhém kole voleb do Senátu 19. listopadu byla ú�ast voli�� nižší, asi 30%. 
Za �ty�koalici zvít�zil a byl zvolen senátorem Bc. Petr Fejfar, starosta 
z �eské Skalice (72% hlas�). Miloslav �ermák kandidující za ODS byl 
druhý (28% hlas�). 

 koncept územního plánu 
 Koncept je zpracován a prob�hlo jeho ve�ejné projednávání, kterého se 

zú�astnilo velmi málo ob�an� naší obce. P�ípomínky, které k n�mu byly 
podány, byly projednány v obecním zastupitelstvu a v sou�asné dob� jsou 
dále zpracovávány na stavebním odboru m�stského ú�adu v Náchod�. 
Kone�né zapracování provede autor konceptu, ateliér SURPMO. Náklady 
na územní plán již dosáhly 184 000,- K�. 

vodní hospodá�ství 
 Ze státních financí byla zda�ile dokon�ena úprava bezejmenného toku u 

Burketova mostu a celý prostor p�i p�íjezdu do obce od Rokole se viditeln� 
zlepšil. VaK Náchod jako správce našeho vodovodu provedl vým�nu  
vodních uzáv�r� na hlavním �adu v prostoru na nám�stí p�ed kostelem a 
v Sokolské ulici za kvalitní uzáv�ry nového typu. 

odpadové hospodá�ství 
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 V sou�asné dob�   se podle platných zákon� m�že vše, krom� nebezpe�ného 
odpadu, odkládat do popelnic ke svozu, který ke spokojenosti ob�an� 
provádí firma Marius Pedersen. Nadále obec umož�uje ob�an�m odkládat 
železo a um�lou hmotu zdarma do kontejner�. Pro nastávající období 
výstavby t�etího bytového domu nastává problém, kam kontejnery od 
„Pa�ízk�“ umístit a vy�ešit zajišt�ní svozu odpadu na Dlouhém. 10. �íjna 
prob�hl op�t na obecní náklady sb�r a svoz nebezpe�ných složek 
vyt�íd�ných z komunálního odpadu. Vedení obce trvale naráží na 
nepochopení n�kterých ob�an� p�ípadn� chalupá�� nebo návšt�vník� 
Nového Hrádku, kte�í nenakládají s odpadem podle daných pravidel a stále 
vytvá�ejí �erné skládky. 

místní komunikace 
 Na místní komunikace byla v uplynulém roce vynaložena zna�ná finan�ní 

�ástka. Oprava most� po velké vod�, úprava cesty od opraveného mostu u 
Andrš� a zimní údržba zatížily rozpo�et obce �ástkou 531 000,- K�. Úpravy 
na silnicích v katastru naší obce provád�li také jejich ostatní majitelé. Byla 
to již zmín�ná oprava mostu u Burket� a zpevn�ní b�ehu p�i cest� do Dol� 
za Šmalcovnou. Byla dokon�ena úprava povrchu státní silnice na Olešnici a 
v prostoru vykáceného lesa u Rokolského mostu byla zabudována svodidla. 

obchod Od listopadu došlo ke zm�n� nájemce obchodu potravin, který je ve 
vlastnictví obce. 31. srpna 2000 dal podle platné smlouvy Luboš Sv�tlík 
výpov�	 nájemní smlouvy. Dobrou shodou okolností se p�ihlásil nájemce 
nový, Petr Grim. K uzav�ení prodejny proto nemuselo dojít. Po po�áte�ních 
problémech, které Petr Grim m�l s neposkytnutím úv�ru na nákup zboží, se 
situace urovnala. Zastupitelstvu obce ubyla starost jak p�ípadn� využít 
prostory obchodu, kdyby se nový nájemce nenašel. 

školství Základní škola má právní subjektivitu, ale p�i nenadálých událostech je 
t�eba výpomoc obce. V uplynulé zim� došlo z d�vodu namrzání ledu 
v prostoru �íms školní budovy k pr�saku vody do u�eben a chodeb ve staré 
�ásti objektu. Obecní zastupitelstvo schválilo škole navýšení rozpo�tu o 60 
tisíc K� pot�ebných na opravu prostor a vybudování odporového vytáp�ní 
svod� vody, kterým by se m�lo opakovaným škodám p�edejít. �áste�n� 
byly náklady kryty pojiš�ovnou. 

 
 V roce 2000 se proú�továval  1 milion K� jako doplatek firm� Zilvar za 

výstavbu dvou již postavených bytových dom�  Roubal�v kopec �p. 348 a 
349 a v d�sledku toho nebylo možné uskute��ovat další v�tší plánované 
investice v obci. P�esto se n�která zlepšení prost�edí v obci uskute�nila  
z finan�ních prost�edk� státu nebo jiných investor�. 

. 
 
 
 

 
K   u   l    t    u    r   a 

 
 
 
 V oblasti kultury jsou možnosti obce zejména finan�n� omezené, p�esto jsou 

po�ádány �asto p�kné akce, a je proto škoda, že nejsou více 
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navštíveny.V�tšinou se po�ádají za spoluú�asti obce,    TJ Sokol, hasi��, 
škol, ��K. Za obec se plánování kultury v�nuje �len ZO Petr Lemfeld. Pro 
finan�n� únosné provozování kina je vhodné promítání b�hem roku 1krát 
m�sí�n� a v dob� prázdnin 1krát týdn�. Neklesajícímu zájmu ve�ejnosti se 
t�ší místní knihovna zejména v zimních m�sících a je pro ob�any prosp�šné  
její �innost dále podporovat. 

Sokolský bál 8. ledna 2000 TJ Sokol uspo�ádala poprvé na nov� rekonstruované podlaze 
sv�j Sokolský bál. K tanci a poslechu hrálo hudební sdružení MAXI 
BEND. Bohatá tombola, p�kná výzdoba i nový parket vytvo�ily pro 
ú�astníky p�íjemné prost�edí a atmosféru.  

Malom�stské klepny  22. ledna vystoupil v místním kin� divadelní spolek ze Sedlo�ova  a 
Deštné v O.h. s divadelní hrou Karla Sabiny Malom�stské klepny v režii 
Jarmily Škodové a Josefa Ježka. P�ítomných asi 80 divák� se dob�e 
pobavilo a up�ímn� zasmálo. 

Hasi�ský bál 12. února místní organizace SDH uspo�ádala tradi�ní Hasi�ský bál. 
Nechyb�la nezbytná tombola a  vtipná byla obrázková výzdoba s hasi�skou 
tématikou. 

Šib�inky 4. b�ezna se konaly v sokolovn� po�tvrté  veselé Šib�inky. Hrála a zpívala 
hudba TROP. Pro ú�astníky byly p�ipraveny zábavné sout�že a k pohod� 
nechyb�lo dobré jídlo a pití. 

D�tský karneval 5. b�ezna dostaly d�ti možnost vyskota�it se na D�tském karnevalu. O 
karneval je každoro�n� velký zájem. I tentokrát byl sál sokolovny zcela 
napln�n více než stovkou d�tí v�tšinou maskovaných. Po�et všech 
p�ítomných ú�astník� byl 285. Pr�b�h karnevalu p�kn� �ídily �editelka a 
u�itelka mate�ské školy v r�žových maskách „vep�ík�“. V pestrém pr�vodu 
masek byly princezny, vodníci, �erti, �ervené karkulky, ko�ky. aj.Mezi 
nejlepší masky pat�ily „hodiny-kuka�ky“, „šašek“, „vodník �esílko“, 
„�ertík Bertík“. Nejmilejší maskou byl malý vodní�ek, zajímavá byla b�išní 
tane�nice „Kassandra“. Sout�že, dort nejlepší masce, tombola d�tem p�kn� 
obohatily ned�lní odpoledne. 

p�vecký sbor Hron 
 12. b�ezna p�i p�íležitosti 150. výro�í narození T.G.Masaryka Obecní ú�ad 

v místním kin� uspo�ádal koncert p�veckého sboru Hron z Náchoda. 
Hrátky s �ertem 
 V sobotu 8. dubna se na pozvání Obecního ú�adu p�edstavil v místním kin� 

divadelní ochotnický soubor z Olešnice v O.h. s pohádkou Jana Drdy 
Hrátky s �ertem v režii Ji�iny Škodové.  Mile sehrané p�edstavení prob�hlo 
p�ed tém�� zcela napln�ným sálem kina. Ochotníci hráli se zaujetím a 
s chutí.Diváci ocenili zejména dobrý herecký výkon Belzebuba. 

 
 
 
pietní vzpomínka 
 5. kv�tna p�i p�íležitosti 55. výro�í konce druhé sv�tové války uspo�ádal 

obecní ú�ad ve spolupráci se základní školou pietní vzpomínku u Pomníku 
padlých na nám�stí. 

Už je nám 50 !!! 
 Tak nazvali  setkání absolvent� 9. t�ídy ZDŠ Nový Hrádek po 35 letech 

jeho organizáto�i Ji�í �erný a Ladislav Sv�tlík. 13. kv�tna se ke spole�nému 
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zavzpomínání sešli Na Kovárn�.Mezi t�mito absolventy pro zaneprázdn�ní 
chyb�l spolužák ing. Josef Tošovský, bývalý guvernér �NB. 

Svátek matek V ned�li 14. kv�tna na oslavu Svátku matek p�ed zcela zapln�ným sálem 
kina vystoupily se svým programem d�ti mate�ské a základní školy. Jejich 
básni�ky, hudební a pohybová vystoupení dojala a pot�šila všechny diváky, 
zejména p�ítomné maminky a babi�ky ú�inkujících d�tí. Zahrály flétny, 
kytary, housle , pod vedením �editele ZŠ  R. Kratochvila vystoupil vícehlasý 
p�vecký sbor, za 7.t�. hrála celá kapela, 1. stupe� tan�il aerobic. Bylo to 
opravdu zda�ilé blahop�ání maminkám. 

opékání selete Na 26. srpna místní hasi�i p�ipravili v Písníku u Rázl� oblíbené opékání 
selete pro ve�ejnost a 9. zá�í pro aktivní �leny sboru. 

Posvícenská zábava 
 30. zá�í si v místní sokolovn� p�i Posvícenské zábav� s hudbou TROP 

p�išlo zatan�it asi sto tane�ník�. 
Svatební noc    27. �íjna v místním kin� shlédlo asi 90 divák� dv� humorné aktovky o lásce 

od Mirko Stiebera v nastudování �ervenokosteleckých ochotník� souhrnn� 
nazvané Svatební noc. Režii m�l Ji�í Kubina. St�íbrná svatba i Svatební noc 
jsou aktovky pro 3 herce, dobrým podáním dokázaly však pobavit a 
rozesmát celé kino.  

MUDr. Josef Soukup 
 16. listopadu v restauraci Na Kovárn� vystoupil s p�ednáškou nazvanou  

Ch�ipka obvodní léka� MUDr. Josef Soukup. 
Adventní koncert Polyfonního sdružení 
 3. prosince uspo�ádal Obecní ú�ad v místním kostele Adventní koncert 

obsahující skladby A. Tumy, A. Michny z Otradovic, J.S.Bacha a dalších. 
Vystoupení smíšeného sboru Polyfonní sdružení z Nového M�sta n. Met. 
m�lo vysokou úrove�. Sbor vesm�s mladých zp�vák� �ídil Lukáš Janko, 
bravurn� hrál na varhany Ji�í Tymel dopl�ovaný hrou na dvoje housle a 
violoncello.Sbor vznikl v r. 1987 a v�nuje se výhradn� duchovní hudb�. Ve 
sboru vystoupili i �ty�i zp�váci z Nového Hrádku.- Zde�ka Janoušková, 
PhDr. Lenka Tymelová - Martínková, Jaroslav Balcar a Dana  Drašnarová. 
Kostel byl tém�� zcela zapln�ný jako o ned�lní mši sv. Poslucha�i v první 
adventní ned�li odcházeli dom� plni dojm� z latinsky p�ednesených písní i 
kvalitní hry komorního orchestru. 

P�edváno�ní koncert 
  15. prosince   se v sále kina na P�edváno�ním koncert� sešlo asi 40 
zájemc�. 
  Ú�inkovali u�itelé a žáci ZUŠ v Dobrušce, dechový kvintet a ženský p�vecký  
  sbor Vlasta se sbormistrem Miroslavem Drašnerem. 
Váno�ní zábava 
  25. prosince pro spole�enské vyžití ob�an� ob�tav� a již tradi�n� uspo�ádala 
  TJ Sokol Váno�ní zábavu. Pobavit se p�išlo asi 200 tane�ník�. 
 
 
 
 
 
 

 



 9 

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

 
Valná hromada   
  28.  prosince   2000  se   p�esn�  po  roce  sešli  místní hasi�i v restauraci Na 
  Kovárn�, aby   zhodnotili  svou práci v jubilejním  roce 120. výro�í založení 
  sboru .Se zprávou vystoupili starosta    Ji�í Bek, velitel Vladimír Suchánek a 
  vedoucí mládeže Olga Beková. V sou�asné dob� má sbor 79 �len�, z toho 16 
  žen a 16 �len� z �ad mládeže.   Pozvání  na sch�zi  p�ijal  a svou p�ítomnost 
  využil    k pod�kování za  dobrou   spolupráci  bývalý   starosta  obce   Josef 
  Svato�.. Na památku  p�edstavitel�m sboru   p�edal sošku patrona  hasi�� sv. 
  Floriána. 
složení výboru SDH 
  Starosta:   Ji�í  Bek,    pokladník:  Ivo   Št�pán,    velitel:  Vladimír Suchánek,
  jednatel:Petra P�ibylová,strojník: Jan  Grim, preventista: Aleš Bek, referentka 
  žen:  Jarmila  Grimová.   vedoucí  mládeže:   Olga Beková,   obsluha dýchací 
  techniky:  Jaroslav  Rázl,   obsluha  radiostanic:   Petr   Ruffer,   kroniká�ka:    
  Jana  Van�urová,  volní �lenové: Milan Grim st., Milan Kova�ík.   
výro�í 120 let SDH v Novém Hrádku 
 8. �ervence 2000 hasi�i  d�stojným  zp�sobem  v sokolovn� oslavili 120 let 

trvání svého sboru. Pe�liv� p�ipravili výstavu kronik, historických dokument�         
a fotografií, kterou  doplnili promítáním  �ernobílých film� z �innosti a akcí 
sboru v minulosti (otevírání zbrojnice, výstavby požární nádrže, veselých 
„tajných výlet�“, poh�b� �len� sboru, aj.). P�i slavnostní sch�zi nechyb�lo 
defilé  prapor�  hasi�ských i obecního praporu, ocen�ní práce a zásluh 
starších i mladších �len� ud�lením medailí, �estných uznání a vyznamenání. 
Starší �lenové p�ijali pam�tní medaili se zna�ným pohnutím. Nejvyšší 
hasi�ské vyznamenání - medaili sv. Floriána dostal dlouholetý velitel sboru 
Milan Grim.  Slavnostní sch�ze se zú�astnili zástupci z úst�edí hasi�� �ech, 
Moravy a Slezska, z vedení okrsku i sousedních sbor� z Bohdašína, Mezilesí, 
Slavo�ova, Blažkova, P�ibyslavi, Jest�ebí, Sendraže a Nového M�sta n.Met. 
Obdrželi p�kné Pam�tní listy. P�ítomni byli zástupci okrsku v�etn� starosty 
Josefa Kárníka a zástupci okresu Milan Klígl a Ji�í Bek. �estné uznání ke 
120. výro�í dostal od p�edstavitel� okresu také celý místní hasi�ský sbor. 
Zprávu o založení sboru a jeho dlouholeté �innosti pronesl �len výboru Petr 
Ruffer. Všechny p�ednesené projevy a pozdravy sv�d�ily o poctivé a 
soustavné práci novohrádeckého hasi�ského sboru v minulosti i v sou�asné 
dob�. Dob�e byla hodnocena zp�sobilost hasi�� podle dosažených 
odborností, práce s mládeží i spolupráce s obecním ú�adem a místní TJ Sokol. 
Sch�ze byla zdokumentována fotograficky i filmovou kamerou. Na záv�r 
oslavy prob�hla ve�er tane�ní zábava, p�i které hrála hudba TROP. 

 
 
 
 
 
cvi�ení a sout�že mládeže 

29. 1. 2000  -  Hasi�ský trojboj v Jet�ichov� (spojování p�lspojek, uzle, 
topografické zna�ky a grafické znaky z požární ochrany) - mladší 13. a starší 
10. místo z 22 družstev 
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15. 4.  2000  -  Jarní pohár ZPV   v Šonov� - mladší získávali první 
zkušenosti, starší obsadili 6. místo z 36 hlídek  
20. 5.   2000    -   Bohdašínský pohár 
26. - 27. 5. 2000 - dvoudenní okrskové kolo v Josefov� (fyzicky a sportovn� 
náro�né) 
2. 6. 2000  -  okrsková sout�ž dosp�lých i mládeže v Novém Hrádku - místní 
mládež zvít�zila ve štafet� dvojic i v požárním útoku 
16. 9. 2000  -  branný závod v Mezilesí  
7. 10. 2000  -  Pohárová sout�ž v Hronov� (1. ro�ník) - mladší žáci 1. místo z 
22 družstev, starší 16. místo ze 31 družstev  -  velké p�ekvapení pro sout�žící 
i pro vedoucí 

 Je pot�šitelné, že stále p�ibývají do mladší kategorie noví �lenové a projevují 
o hasi�skou �innost zájem. Osv�žením a odm�nou žák�m za dobrou 
reprezentaci byla Mikulášská nadílka s tane�ní diskotékou. Vedoucí mládeže 
Olze Bekové  velmi pomáhají Vendula Beková, Petra P�ibylová a Jarmila 
Grimová. 

cvi�ení a sout�že dosp�lých 
 V roce  2000 se ženské družstvo nemohlo ú�astnit všech sout�ží ve stejném 

rozsahu jako v roce p�edchozím. Družstvo muž� prokázalo své kvality        
19. srpna, když na P�ibyslavském poháru obsadilo 3. místo. Na podzim se 
�lenové místního sboru zú�astnili aplika�ního cvi�ení na Jest�ebí, které bylo 
zam��eno na kravín s dálkovou dopravou vody z požární nádrže v Libchyni    
( p�i spoluú�asti hasi�ských sbor� z Libchyn�, Jest�ebí, Sendraže, Blažkova a 
Mezilesí). 15. b�ezna a    23. �íjna  prošli hasi�i každoro�n� organizovanou 
náro�nou zkouškou dýchacích p�ístroj�. Výjezdové družstvo hasi�� z Nového 
Hrádku má v sou�asné dob� po stránce odborné i zdravotní 15 dob�e 
p�ipravených �len� . Svou p�ipravenost si mohli ov��it mj. také  p�i 
zkušebním poplachu  3. kv�tna ve Výzkumném ústavu v Dolích, do kterého 
byly zapojeny i sbory z Náchoda a z Nového M�sta n. Met. Oba jmenované 
sbory p�edvedly navíc postup p�i radioaktivním nebezpe�í. 

zásahy výjezdové jednotky 
 V uplynulém roce zasahovalo výjezdové družstvo u  6 požár�. 28. dubna 

ho�elo z d�vodu zapa�ení hnojišt� na Šibeníku. Požár byl brzy místním 
družstvem lokalizován a žádná škoda nevznikla.13. srpna ho�ela paseka 
proti Deteše v Tisu. Požár vznikl po úklidu strom� p�i pálení v�tví. V�tší 
rozsah m�l požár salaše v Mezilesí  6. �íjna. Z našeho sboru zasahovalo 12 
�len� a na pomoc p�ijely sbory náchodského i rychnovského okresu. 14. �íjna 
ho�el les v �eské �ermné  a téhož dne také kontejner v Dolích. Posledním 
byl požár chalupy  �p. 106  Cyrila Sigla  23. listopadu. Mladý hasi� David 
Bek, který pracuje v sou�asné dob� pro obec, svým pohotovým jednáním 
zachránil panu Siglovi život a ohlášením požáru zabránil velké škod� na 
majetku. 

�erpání záplavové vody 
 V roce  2000 napáchala op�t hodn� škod voda. 9. b�ezna byla �erpána voda ze 

sklepa ve vile Božen� v Dolích. Místní sbor byl také pozván k odstra�ování 
škod po povodni v Jarom��i v�etn� �erpání vody v závod� TANEX. Za tuto 
pomoc se hasi��m dostalo pod�kování od jarom��ské starostky. 

cvi�išt� Prostor cvi�išt� vyžaduje neustálou pé�i. Se�ení plochy provádí Ivo Št�pán,   
  o opravu podlahy v boud� na cvi�išti se zasloužil Petr Ruffer 
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cisterna Cisterna je udržována v neustálé pohotovosti. Musela proto projít generální 
  opravou   brzdového   systému,     p�et�sn�ním     motoru   a     rozsáhlejšími 
  klempí�skými   opravami,  aby splnila   podmínky  technické    kontroly.  Je 
  využívána    p�i  výjezdech    k  požár�m, p�i kropení h�išt� u sokolovny, p�i 
  cvi�ení mladých hasi�� z d�tského tábora v Kamenci (13. a 16. 8.). 
spolupráce s ve�ejností 
 �innost sboru je založena p�edevším na dobré spolupráci s obecním ú�adem a 

dá se �íci, že se �áste�n� odvíjí od  jeho pot�eb a požadavk�. Hasi�i cht�jí být 
pro obec pot�ební. Každoro�n� provád�jí oboustrann� užite�ný sb�r 
kovového odpadu, jarní úklid silnic kropením a plní i ob�asné požadavky 
(nap�. odvoz traverz od Pa�ízk� aj.). Dobrou spolupráci s TJ Sokol potvrdil 
sbor 20. kv�tna 2000, kdy p�i t�locvi�ném vystoupení po�ádaném v obci        
v rámci p�íprav na XIII. Všesokolský slet zajistil dozor p�i parkování. 
V zájmu navázání spolupráce s místní základní školou v�noval sbor 
v prosinci školní družin� sponzorský dar ve výši  500,- K�. Tradi�ní a širokou 
ve�ejností oblíbený je v únoru po�ádaný hasi�ský bál  a letní opékání selat 
v Písníku. 

 
 
 
 

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

 
 

Zpráva o �innosti lyža�ského oddílu 
 Historii �innosti lyža�ského oddílu v Novém Hrádku podrobn� popsala ve 
Frymburských ozv�nách z dubna 2000 Jana Šotolová. Cituji : 
  „Pan Jeroným Holý již 36 let u�í naše d�ti radosti z pohybu, lásce ke sportu a 
sportovnímu kamarádství a zdravému otužování t�la p�i lyža�ském výcviku. Vychoval t�i 
generace nadšených sportovc� a jeho zásluhou mladé lyža�e z Nového Hrádku poznali na 
sportovních sout�žích v okrese, v kraji a n�které jedince i v rámci republiky. Nebyla jenom 
léta úsp�ch�, ale trp�livá každodenní práce ukázala velké trenérské schopnosti a lidské 
hodnoty Jeryna Holého. Mnoho ob�an� a ob�anek z Nového Hrádku i z okolí vd��í za svou 
lásku k lyžování práv� jemu. Ve své tak krásné, ale tak málo ocen�né práci, stále nezištn� 
pokra�uje. Mezi jeho nejob�tav�jší spolupracovníky pat�í jeho n�kdejší žák pan Václav 
Sychrovský a jeho dcera u�itelka Pavlína Sychrovská. Všichni si p�ejeme, aby se jim práce 
v lyža�ském oddíle da�ila ješt� dlouhá léta. 
 Zalistujme v historii lyža�ského oddílu. 
Oddíl byl založen na ustavující sch�zi 15. prosince 1964.  
V roce  1965     - uspo�ádáno I. kolo SHMP (Sportovní hry mládeže a pracujících) v Novém  
                            Hrádku 

 - celkem 150 závodník� se zú�astnilo III. okresního kola SHMP 
    - Jeroným Holý vyškolen na trenéra 3. stupn� 
  1966    -  oddíl má 22 �len� z �ad dosp�lých, 7 d�tí a slu�uje se s oddílem odbíjené 
  1969 - 1970   -  stavba prvního lyža�ského vleku, zdarma odpracováno 600 brigádnických 
                            hodin 

 -  uspo�ádán 1. ro�ník  „Ceny Frymburku“ 
  1971    -  oddíl má 22 dosp�lých �len� a 17 d�tí 
   -  první úsp�chy v krajských sout�žích, velmi p�kné umíst�ní Vládi Frimla a  
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         Václava Mencla 
  1972   -  oddíl má 22 dosp�lých �len� a 44 �len� z �ad mládeže 
  1973   -  oddíl má 25 dosp�lých  a 40 mladých �len� 

-  uspo�ádán 3. ro�ník  „Ceny Frymburku“, ú�ast 96 závodník� 
  1974   -  oddíl má 25 dosp�lých �len� a na 44 �len� z �ad mládeže, je velmi málo            
                           trenér� 

 -  velmi p�kný úsp�ch Vladimíra Frimla , 16. místo v krajské sout�ži 
 
Od roku 1975 do roku 1985 oddíl zavedl vyšší formu tréninkového výcviku. Za�al 
organizovat tréninkové tábory v Peci pod Sn�žkou. �lenové oddílu za�ali v krajských 
sout�žích díky soust�ed�nému výcviku obsazovat p�ední místa. Byli to závodníci: Ji�ina 
Dušánková, Ladislava Grulichová, Jeroným Holý ml., Libor Martínek a další. Ji�ina 
Dušánková byla v té dob� krajskou p�ebornicí ve slalomu. 
Od roku 1980 se tréninkový systém ustálil. V p�ípravném období byl trénink dvakrát týdn� a 
v sezón� t�ikrát týdn�. Pro trenéry znamenal velkou �asovou a pracovní zát�ž. V�novali mu 
každý až 150 hodin ro�n�. K tomu navíc p�íslušela organizace �innosti oddílu a zajiš�ování 
provozuschopnosti  sjezdovek a vleku. Uvedeným zp�sobem pracuje oddíl prakticky dodnes. 
V roce 1973  se za�alo tvo�it velmi po�etné družstvo žák� pod vedením trenérského tandemu 
Jeroným Holý a Václav Sychrovský , kterému se poda�ilo získat podporu n�kolika ochotných 
rodi��. Z této „ líhn�“ postupn� vyrostla skupina závodník� krajské úrovn� :  Pavlína 
Sychrovská, Markéta Dušánková, Martina Drašnarová, Lucie Svato�ová, Lenka Martínková, 
Marcel Duchá�ek, Radim Holý a Rudolf Dušánek. V  družstvu bylo celkem 22 d�tí a i ty 
nejmenované se �asto velmi dob�e umis�ovaly v okresních sout�žích. Bylo to úsp�šné 
období.V krajském kvalifika�ním závod� v ob�ím slalomu zvít�zila Markéta Dušánková. 
Zemské a celostátní závody �asto obsazovala Pavlína Sychrovská. 
V sou�asné dob� se op�t utvo�ilo silné družstvo žák� p�ibližn� stejného v�ku. Svými výkony 
ukazuje, že by postupn� mohlo zasahovat do p�edních míst  v závodech za p�edpokladu, že 
mu zajistíme standardní p�ípravu, která je v jiných oddílech b�žná. 
Lyža�ské vlaky 

Nyní se podíváme na technické zázemí výcviku závodník�. 
V letech 1964 - 1965  - postaven na velké Panské stráni první vlek. Byl to amatérsky 
vyrobený vrátek pohán�ný motocyklovým motorem. Lano se navíjelo na buben a zp�t dol� jej 
p�ivážel lyža�. 

1966     - vykácen pr�sek pro vlek, postavena bouda pro motocyklový motor na 
vrcholu Roubalova kopce. Obsluhu v�tšinou zajiš�oval Karel Pavel. Lano zp�t tahaly 
t�žké san�. 
1969    - postaven opravdový lyža�ský vlek. Typ VL 200 vyrobila Transporta 
Chrudim. Provoz byl zahájen na Vánoce a o náklady se pod�lily ONV Náchod a TJ 
Sokol Nový Hrádek. 
1970 - 1972   - výstavba boudy pro obsluhu lyža�ského vleku. Náklady nesla TJ Sokol 
a MNV Nový Hrádek. Nejv�tší zásluhu o její výstavbu m�li manželé Dismanovi. 
1985        -  postaven poslední vlek, který slouží dodnes. Typ VL 201 vyrobil 
Vagonsport Trutnov a vyprojektoval Sportprojekt  Náchod. Elektrické osv�tlení areálu 
a instalaci vleku provedla Traktorová stanice �ervený Kostelec. Všechny práce byly 
konány v akci „Z“, odpracováno bylo 2630 brigádnických hodin a hodnota celého díla 
v té dob� byla 330 tisíc K�. 

V sou�asné dob� je vlek zastaralý. Lyžující ve�ejnost je zvyklá na unáše�e trvale uchycené      
k lanu. Náš stávající provozní systém už t�žko prochází revizemi. Chceme-li na Novém 
Hrádku dále lyžovat, musíme postavit nový moderní lyža�ský vlek, koupit další kvalitní 
materiální vybavení a také zajistit strojní úpravu sjezdovek. Je k tomu vhodná p�íležitost - 
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máme 76 �len�, což je nebývale po�etný oddíl, �adu  rodi�� ochotných pomáhat a podporu 
celé obce. Moderní vlek k nám p�iláká lyža�e z oblasti m�st a možná také podnikatele 
v cestovním ruchu. Vlek nutn� pot�ebujeme, a to vyžaduje finance. Požádáme o dotace a 
oslovíme sponzory , ale musíme si pomoci také sami. Výbornou zkušenost jsme již ud�lali se 
sbírkou na rekonstrukci podlahy v sokolovn�. Uspo�ádejme proto podobnou sbírku na nový 
lyža�ský vlek. Op�t p�jde o investici více genera�ní. Vedoucí lyža�ského oddílu Jeroným 
Holý si právem myslí, že Nový Hrádek bez lyža�ského vleku by nebyl ten správný Hrádek.“. 
 
Sbírka na vlek 
 V m�síci kv�tnu 2000 lyža�ský oddíl vyhlásil sbírku  „Kup si jízdenky již dnes“. 
Touto výzvou se obrátil  na sponzory a všechny ochotné p�íznivce lyžování o finan�ní 
podporu na zakoupení a postavení nového lyža�ského vleku s teleskopickými kotvami a 
techniky na úpravu sjezdovek. Každý dárce mohl sv�j p�ísp�vek složit v prodejn� textilu 3xS 
u pana Sychrovského na nám�stí nebo zaslat na ú�et. Za každých darovaných 100  K�,- mohl 
obdržet jízdenku na p�l dne lyžování v kterékoliv z p�íštích sezón. Zásluhou zejména 
Jeronýma Holého a Václava Sychrovského p�es vysoké finan�ní nároky, složitou organizaci 
stavby a za vydatné pomoci Obecního ú�adu  se celá akce dovedla ke zdárnému konci. 
Za�átkem roku 2001 mohla proto být provedena kolaudace. Lyža�ský areál „Panská strá�“ 
leží v nadmo�ské výšce 560 m. Vlek je dlouhý 310 m. Sjezdovky jsou dv�: �ervená 300 m a 
modrá 500 m.Jediné, co po zdárném ukon�ení stavby naprosto chyb�lo, byl sníh. Lyžovat a 
tím bezprost�edn�  využít vlek se dalo pouze sporadicky. P�edem zakoupené jízdenky jejich 
majitelé využijí spíše v následující sezón�. 
 
Rokytnice 2000 - lyža�ský p�echod Orlických hor na b�žkách 
 V sobotu 19. února se uskute�nil pod vedením Pavla Bohadla již 4. ro�ník 25 km 
dlouhého p�echodu Orlických hor na b�žkách Šerlich - Rokytnice (Hani�ka). Celkem jelo 40 
lyža�� - polovina mén� náro�nou trasu z Šerlichu na Hani�ku (p�evážn� s kopce) a druhá 
polovina se lopotila proti kopci sm�rem opa�ným. Teplota - 3 °, viditelnost pro hustou mlhu 
asi 30 metr�, kvalita sn�hu byla dobrá. Po cest� p�es Velkou Deštnou, Jelenku, Homoli, 
Tet�evec, Kunštátskou kapli, P�ticestí se party potkaly, vym�nily si klí�e od aut, pokra�ovaly 
dále na Komá�í vrch, Anenský vrch a nakonec byl p�íjemný sjezd i k parkovišti pod 
Hani�kou. Jeden b�žec sice zlámal lyži, jinak všichni trasu absolvovali ve zdraví a všem se 
výlet moc líbil. 
tane�ní klub Finist 
 18. b�ezna 2000 prob�hl v sokolovn� již 5. ro�ník oblíbené pohárové sout�že ve 
spole�enském tanci O sokolské pero. 
 
H r á d o u s k á   v a � e � k a 
 XVIII. ro�ník tradi�ního pochodu se konal 13. kv�tna 2000 za jasného po�así 
s dobrou viditelností a p�i ranní teplot� pouhé  +2 stupn�, kdy p�išly vhod i rukavice. Start byl 
od 7 - 9 hodin u sokolovny, startovné 15K�,- dosp�lí a 12,- K� d�ti, trasy dlouhé 8, 10, 12 a 
15 km. �asový limit byl do 12.00 na kontrole a do 14:00 v cíli. Na dobré pohod� 464  
pochodujících (z toho bylo145 d�tí do 15 let) to však neubralo.Rodinných kolektiv�  bylo 26. 
Vylosováni byli Melicharovi Nový Hrádek 152, Hodanovi Náchod 1963, Jiráskovi K�ovice 6, 
Rázlovi Nový Hrádek 14 a Šimberovi Nové M�sto n. Met. 202. Zájemci se dostavili celkem 
ze 38 r�zných míst. Nejv�tší po�et (183) z Nového Hrádku, 73 z Nového M�sta n.Met., 45 
z Dobrušky, 36 z Náchoda, 21 z Hronova,  9 z �eské �ermné, 8 z Hradce Králové a 8  
z Mezilesí. Nejvzdálen�jší ú�astník byl z Prahy, z Olomouce, z Pod�brad a z Nové 
Rudy.Velkou va�e�ku obdržel kolektiv Sokola Hronov. Nejstarším ú�astníkem byl Josef 
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Verner z Dobrušky (r. 1925). Kontrola a tradi�ní ob�erstvení bylo u Dornerovy chalupy  na 
Lužanech. Pochod organizoval op�t Pavel Bohadlo s rodinou, Liduška a Zden�k Martinkovi a 
Anna Marková k up�ímné spokojenosti ú�astník�. 
 
T�locvi�ná vystoupení 2000 Nový Hrádek 
 20.  kv�tna  se  na  h�išti  u  sokolovny   konala  T�locvi�ná   vystoupení    obsahující   
skladby nacvi�ované   složkami TJ Sokol  a  Asociací   sportu  pro  všechny  na                   
XIII. Všesokolský slet   v Praze. Vystoupilo  celkem  386  cvi�enc�   ve  skladbách   Rodi�e 
s d�tmi,   Nejmladší žactvo, Mladší žákyn�,   Žactvo,  Muži a ženy,  V�rná garda,   Muži,   
Ženy.   Nácvik  celkem 4 skladeb v Novém Hrádku provád�li  cvi�itelé Ludmila Ježková a 
Lucie Trávní�ková (nejml. žactvo - 18 cvi�enc�),  Marie Krbalová a Lidmila Martinková 
(mladší žákyn� - 18 cvi�enek), Pavel Bohadlo  a   Zden�k Martinek (muži - 12 cvi�enc�) a 
Lidmila Martinková  ( ženy - 10 cvi�enek).   Krom� náro�ného nácviku  dvou  sletových 
skladeb úlohu hlavní organizátorky op�t velmi dob�e splnila ná�elnice TJ Sokol  Liduška 
Martinková. Na  dobrém  pr�b�hu  vystoupení  se krom� místní TJ Sokol   podílel  také obecní 
ú�ad,  školní  jídelna a hasi�ský sbor.  P�i chladném  a  prom�nlivém  po�así cvi�ence 
doprovázela Stavostrojka.  Cvi�ení byla  velmi p�kná a  v okrese  Náchod v tak velkém rozsahu 
p�edvedená zcela ojedin�le.Cvi�it p�ijeli cvi�enci z Borové,�erveného Kostelce, �eské 
Skalice,Dvora Králové n.L.,Hronova, Jarom��e, Jásenné, Nového M�sta n. Met.,Studnice, 
Úpice a Žír�e. Po�et platících divák� byl úctyhodný - 483 ( z toho 193 d�tí).Ve školní jídeln� 
se stravovalo 226 dosp�lých a 124 d�tí. 
    Všem,kte�í se na akci  pro obec Nový Hrádek  v roce 2000  tak významné  podíleli, pat�í     
pod�kování. Zvládli dob�e velkou skupinu asi 1000 lidí, kte�í v obci  cvi�ili,   stravovali 
se nebo byli diváky. 
 
Župní slet Dv�r Králové n.L. 
 4. �ervna 2000 na Župním slet� ve Dvo�e Králové n.L. vystoupilo za p�kného po�así 
celkem 59 cvi�enc� naší TJ Sokol ve 4 složkách - za nejmladší žactvo 18, za mladší žákyn� 
18, za ženy 11 a za muže 12.  
 
XIII. Všesokolský slet Praha 
 1. a 2. �ervence se v Praze na Strahov� na stadionu E. Rošického konal               
XIII. Všesokolský  slet . Pr�vodu i hromadných  vystoupení  se  z místní TJ Sokol  
zú�astnilo 12 muž� a 6 žen. Atmosféra v pr�vodu a na stadionu byla i p�es skromnou  
propagaci sletu pro ú�astníky i diváky strhující.Slet zahájil svým vystoupením mj. prezident 
republiky Václav Havel. Cvi�ilo celkem 22 tisíc cvi�enc� ze 43 žup a v 15 skladbách. 800 
cvi�enc� bylo zahrani�ních, z daleké Kanady, USA, Austrálie, N�mecka - a ze Slovenska. 
Poprvé se necvi�ilo na velkém stadionu, který pomalu chátrá, nemá ho kdo udržovat. Sokolu 
chybí peníze, proto n�které po�adatelské služby pon�kud vázly. Neubralo to však na 
celkovém dojmu a silných zážitcích cvi�enc� i divák�. Skladby byly choreograficky nápadité, 
pestré a líbivé. Tém�� každá skladba byla s ná�iním - mí�e, lavi�ky, stuhy, padáky, látky... a 
po�así p�álo. Pro nezasv�ceného ú�astníka se jevilo, že Podkrkonošská Jiráskova župa trpí 
špatnou organizací. V tisku se ozvaly hlasy, že „Sokol na Strahov vynesl mohutný 
sentiment“, na kterém se budoucnost tohoto hnutí a hromadné t�lovýchovy celkem zakládat 
nedá. Vedle Sokola se na Strahov� výborn� uplatnila svými vystoupeními také Asociace 
sportu pro všechny. Na hlavi��e tolik nezáleží, hlavn� když se cvi�í. 
 
fotbalové „utkání sn�“ 
 1. �ervence se o novohrádecké pouti utkaly  o sud piva „mladé nad�je“ a „nestárnoucí 
hv�zdy“. Pozoruhodná byla nominace - Suchní�ek,Bekger,�íhadlo,Vanleri,Zinedine Sv�tlane 
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a další nad�je - Šincer,Holler,Lantborský,Dušchamps,Pavel Rufv�d a ostatní hv�zdy. Pivo se 
potom vypilo spole�n�. 
 
Zpráva o �innosti volejbalového oddílu v roce 2000 
 Oddíl v sezón� odehrál celkem 7 turnaj� v mužské kategorii nebo v kategorii 
smíšených družstev ( minimáln� 2 ženy). T�i klí�oví hrá�i se b�hem sezóny zranili, a to se 
projevilo poklesem výkonnosti zejména v záv�ru sezóny. Hráli v Úpici, Nechanicích, Vlkov�, 
Studnici, Zbe�níku, Velké Jesenici a v Lupenici. V prvních (okresních) kolech mezi družstvy 
byli rovnocenní, v dalších kolech (až krajské úrovn�)  v d�sledku zatím úzké hrá�ské 
základny(5-6 hrá��) soupe��m nesta�ili. Hrát také chodí pouze 1 žena, jednu si pro smíšenou 
sout�ž musí vyp�j�ovat. Dv� hodiny tréninku týdn� proti závodním hrá��m nesta�í. Hrají 
proto pro vlastní pot�šení a cht�jí tradici tohoto hezkého sportu vhodného pro všechny 
generace na Novém Hrádku udržet. 
 
 
 
 
 

R     �    z    n     é 
 
 
150. výro�í narození  T. G. Masaryka 
 T.G. Masaryk se narodil 7. b�ezna 1850 v Hodonín�. Ve Frymburských ozv�nách 
z dubna 2000 dv�ma �lánky vzpomn�l starosta Josef Svato� osobnosti a odkazu našeho 
prvního prezidenta  Osvoboditele . Zárove� vyslovil politování nad tím, že mnohým zejména 
mladším ob�an�m tato významná osobnost již bohužel nic ne�íká. Sv�d�í o tom i malá ú�ast 
na vzpomínkové oslav� 12. b�ezna v kin�, na které vystoupil p�vecký sbor Hron  z Náchoda. 
5. b�ezna p�ijela na vzpomínkové oslavy do Prahy z Ameriky Madeleine Albrightová. 
V podve�er významného výro�í se ve Vladislavském sále zú�astnila slavnostního 
shromážd�ní, na kterém krom� symfonické básn� B. Smetany  Z mého života zazn�la i 
Masarykova oblíbená píse� Ach synku, synku..Od hlavy státu p�evzala medaili T.G. 
Masaryka a položila v�nec na jeho hrob v Lánech. Zde bylo vybudováno Masarykovo 
muzeum s knihovnou. Krom� Prahy americká politi�ka, která je p�vodem �eška, navštívila 
také Brno. Do prostor Masarykovy univerzity se dostali anarchisté, kte�í na ni se slovy „Pry� 
s americkým imperialismem“ hodili vají�ka. V Masarykov� rodném Hodonín� p�ipomn�la 
nadnárodní význam našeho prvního prezidenta. Na Hrad�anském nám�stí v Praze sou�asný 
prezident Václav Havel za p�ítomnosti primátora Jana Kasla odhalil zda�ilou sochu 
T.G.Masaryka. Náklady (9 mil.K�) hradil magistrát, p�l milionu zajistila Spole�nost TGM, 
která se také o její realizaci nejvíce zasloužila. 
 
povode� na Olešence v Dolích 
 10. b�ezna 2000 se op�t rozvodnila Olešenka. K rozlití došlo celkem na 3 místech. Za 
„Barto�ovými“ vilami vzala voda cestu, strhla jez v Dolích s �ástmi zdi, nové koryto 
Olešenky odneslo skládku VÚ u Šmalcovny .Místní hasi�i 9. b�ezna �erpali vodu ze sklepa ve 
vile Božen�.  O situaci bylo informováno Povodí Labe. 
 
v�trné elektrárny 
 Do sou�asné doby nebyla v�trná farma zprovozn�na. Stavební ú�ad dal V�E povolení 
ke zkušebnímu provozu do 30. 6. 2000. Obec již  ú�astníkem stavebního �ízení není. Na 
odvolání zaslané obcí,  p�išlo vyrozum�ní, že celá záležitost týkající se elektráren byla 
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postoupena úseku regionálního rozvoje. 31. �íjna bylo provedeno  m��ení hlu�nosti celkem na 
6 místech : nap�. v ulicích Pod Šibeníkem, Sokolské, Mikulášov� kopci, u chat na Dlouhém. 
Nemohlo být dokon�eno, protože za�alo pršet. 15. prosince Státní referen�ní laborato� z Ústí 
n. Orl. uskute�nila druhé m��ení. Jeho výsledky  nejsou dosud známy .   
 
80. narozeniny papeže Jana Pavla II 
 18. kv�tna 2000 oslavil své narozeniny v historii první slovanský papež  Jan Pavel II.  
V �ím� se konaly dvoudenní oslavy. P�i d�kovné mši ve Svatopetrské bazilice sloužilo 4000 
duchovních z celého sv�ta v�etn� �eského kardinála Miloslava Vlka. Tisíce v��ících p�išlo 
poblahop�át na nám�stí Svatého Petra ve Vatikánu. Pogratuloval mu dokonce 19 let 
žalá�ovaný atentátník Mehmet Ali Agca, který ho 13. kv�tna 1981 t�žce post�elil. Údajn� 
doufá, že ho papež podpo�í p�i žádosti o omilostn�ní. Sv. Otec se narodil v Polsku jako Karol 
Wojtyla. V roce 1978 byl zvolen jako neitalský papež za více než 450 let. Jeho zásadové 
postoje budí respekt po celém sv�t�. Jako hlava katolické církve vyvíjí maximální snahu 
budovat mosty mezi k�es�any, židy a vyznava�i jiných náboženských sm�r� ve sv�t�. Podle 
vlastních slov se stal „sv�dkem boží lásky ke všemu lidskému v našich �asech, které jsou tak 
fascinující“. 7885 dní je papežem, 11 787 000 km nacestoval po 123 zemích, 297 lidí 
svato�e�il, jmenoval 157 kardinál�, vydal 13 encyklik a 100 jiných klí�ových dokument�, 135 
dní strávil v nemocnici. Unikátní jsou jeho každoro�ní velikono�ní pozdravy v národních 
jazycích. Je to vysoce inteligentní moráln� �istá a optimistická osobnost. Jeho duchovní život 
je velmi hluboký a cít�ní opravdové. 
 
slavnost Božího t�la 
 25. �ervna se za slunného, ale dost chladného po�así uskute�nila jako každoro�n� 
Slavnost Božího t�la s oltá�i v kostele, na h�bitov� i na nám�stí u kapli�ky sv. Jana. Po�et 
druži�ek byl ješt� v�tší než v p�edchozím roce. Pobožnost obohatil hudebním doprovodem 
žes�ový orchestr vedený p. Vl�kem ze ZUŠ v Náchod�. 
 
XXVII. olympijské hry v Sydney v Austrálii 
 15. zá�í bylo možné sledovat na televizních obrazovkách zahájení olympijských her. 
Velkolepá byla podívaná na 200 jezdc� na koních, ukázky z historie Austrálie, nástup 2000 
muzikant� v 10 �adách, malá zp�va�ka Niki s domorodcem, vodopád na stadionu - celkem 12 
tisíc ú�inkujících na nejv�tším stadionu (kapacita 110 tisíc divák�) v historii OH. 
Spontánnost, neformálnost, originalita a veselí - tak vypadal celý stadion. Dobrovolníci tan�ili 
i v pracovních botách a v kostkovaných košilích. Z �eské republiky p�ijelo 123 sportovc�, 
prapor nesl dvojnásobný olympijský vít�z, vodák Martin Doktor.Celkem p�ijelo 10 600 
sportovc� z 200 zemí. P�enos ze zahájení trval 4h 32 min. Olympijský ohe� byl uhašen po 
skon�ení her 1. �íjna op�t p�i velkolepé show. Naším nejúsp�šn�jším sportovcem byl ošt�pa� 
Jan Železný ( opakovan� zlato) a za vodní sporty Št�pánka Hilgertová. Jan Železný byl 
vyhlášen pozd�ji také sportovcem století. 
 
zasedání Mezinárodního m�nového fondu a Sv�tové banky v Praze 
 V týdnu od 25. do 29. zá�í prob�hlo v Kongresovém centru v Praze zasedání 
Mezinárodního m�nového fondu a Sv�tové banky za velmi dramatických okolností. V Praze 
se sjelo z domova i z ciziny 12 tisíc odp�rc� globalizace k uskute�n�ní protestní akce. Situace 
zneužili anarchisté a kriminální živly k útok�m klacky a dlažebními kostkami proti policejní 
ochran� i výlohám obchod�. Na krátký �as Prahu zachvátilo násilí a došlo k bitkám i v centru 
m�sta. Našt�stí nikdo nebyl zabit Policie v po�tu 11 tisíc chránila p�edevším ú�astníky 
zasedání. P�estože byli demonstranti velmi dob�e organizováni, dá se �íci, že Policie náro�nou 
situaci zvládla. Nejv�tší �ád�ní prob�hlo 26. zá�í. Bilance: zadrženo cca 900 demonstrant�, 
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z toho dv� t�etiny �ech�, z trestných �in� obvin�no 18 cizinc� a 2 �eši, zran�no bylo 142 
demonstrant� a 123 policist�, celkové škody cca 20 milion� K� (zni�ený majetek, úklid). Pro 
horkou p�du pod nohama finan�níci jednání urychlen� ukon�ili. Podobná setkání jsou 
nezbytná, internet je nem�že nahradit. Ú�astníci fóra protestovali proti vznášeným 
obvin�ním. Šéf Sv�tové banky prohlásil : „Kdybych zv�tšoval sv�tovou chudobu, vzdám se 
svého místa“. Ješt� št�stí, že pražské d�ti dostaly mimo�ádné prázdniny. 
 
svržení Slobodana Miloševi�e 
 5. �íjna vypukla v jugoslávském B�lehrad� revoluce, která vedla ke svržení prezidenta-
diktátora zodpov�dného za smrt tisíc� lidí- Slobodana Miloševi�e. Milion lidí vyšel do ulic 
potom, co Miloševi� zrušil volby. K demonstrant�m se p�idávala armáda a vypukl boj o 
m�sto B�lehrad. Protestující žádali odstoupení prezidenta. 6. �íjna Ústavní soud potvrdil  
vít�zství Vojislava Koštunici v prezidentských volbách. Miloševi��v pád p�ivítal celý 
demokratický sv�t. Poblahop�ál mu k vít�zství ruský prezident Putin i americká ministryn� 
zahrani�í M. Albrightová. Miloševi� má být vydán soudu v Haagu za vále�né zlo�iny. 
Koštunica pozdravil: „Dobrý den, osvobozené Srbsko!“ Vydání Miloševi�e mezinárodnímu 
soudu však naklon�n není. Je pot�šitelné, že po 13 letech nastala zm�na, ale neví se, co 
p�inese státu, kv�li jehož prezidentovi byl tento stát bombardován jednotkami NATO. 
 
spušt�ní �ásti jaderné elektrárny Temelín 
 9. �íjna byla p�es velké protesty ekolog� zejména z Rakouska a z N�mecka poprvé 
uvedena do chodu �ást jaderné elektrárny Temelín. JETE je stavba velmi problematická. Staví 
se už od roku 1981, je o 30 miliard dražší a o 6 let pozd�ji se spouští. Do roku 2009 
nebudeme elekt�inu, kterou vyrobí, pot�ebovat. Protesty nep�estávají, na hranicích Rakouska 
a N�mecka jsou blokády. Demonstranti mají z Temelína strach, protože se aktivuje blok 
z roku 1986. Náš  Ú�ad pro jadernou bezpe�nost spušt�ní povolil. Vytažení regula�ních ty�í 
p�ed zapo�etím �et�zové reakce bylo vysíláno v p�ímém p�enosu ve 21.00  za p�ítomnosti 
premiéra Miloše Zemana a ministra pr�myslu M. Grégra. 
 
nadm�rná úroda jablek 
 V roce 2000 se urodilo nadm�rné množství jablek, jaké nemá pam�tníka.. Lidé si 
s nimi v�bec nev�d�li rady, nem�li je komu prodat. Podzim se proto stal obdobím velikého 
„moštování“. Jablka byla vyzrálá, velmi sladká. Nebylo však ojedin�lým jevem, že spadaná 
jablka pod stromy z�stala ležet p�es zimu. 
 
út�k v�zn� 
 29.�íjna utekl z v�znice Mírov na Šumpersku v�ze� Ji�í Kájínek, odsouzený za 
dvojnásobnou vraždu. Událost vzrušila celou zemi. Pátrání se jevilo dlouho jako bezvýsledné. 
�asto bylo tématem hospodských debat o našem v�ze
ství.Út�k byl proveden velmi 
promyšleným a rafinovaným zp�sobem (pomocí svázaných prost�radel, diamantového vlasce 
(zape�eného v donesené bábovce) a pravd�podobn� za pomoci komplice. Asi po 2 m�sících 
byl dopaden útvarem rychlého nasazení v Praze v byt� ženy „orlického vraha“ �erného a 
p�evezen do v�znice ve Valdicích. Kájínek stále tvrdí, že je nevinný. Byl podán návrh na 
obnovení procesu. 
 
demise ing. Josefa Tošovského 
 31.�íjna podal náš rodák ing. Josef Tošovský demisi z funkce guvernéra �eské národní 
banky. Odchází i s rodinou do švýcarské Basileje, kde nastoupí do funkce p�edsedy Institutu 
finan�ní stability. 
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volba amerického prezidenta 
 Celý sv�t sledoval ne�ekan� vyrovnanou prezidentskou kampa� mezi Georgem 
Bushem  ml. a Al. Goreem. 7. listopadu po velmi dramatickém záv�ru kampan�, ve které 
rozhodovaly i hlasy voli�� v zahrani�í, vyhrál republikán a syn n�kdejšího prezidenta 
G.W.Bush. Tak t�sné výsledky prezidentských voleb Amerika ješt� nezažila.Tahanice o 
vít�zství ve volbách byla nechutná a Bush se stal definitivn� prezidentem USA až 13. 
prosince, když se Al Gore na základ� rozhodnutí soudce kandidatury vzdal. 
 
úmrtí atletické legendy Emila Zátopka 
 21. listopadu ve v�ku 78 let zem�el celosv�tov� známý n�kolikanásobný olympijský 
vít�z, rodák z Kop�ivnice, Emil Zátopek. Olympijský výbor mu vystrojil státní poh�eb           
6. prosince z Národního divadla v Praze. Poh�bu se zú�astnil i p�edseda mezinárodního 
olympijského výboru Samaranch. �ekl o n�m : „Zátopek byl pojem, legenda a také skv�lý 
p�ítel a kamarád“. Hold Zátopkovi, „lidské lokomotiv�“, vzdával celý sv�t. Byl ideálem 
oby�ejných lidí a p�íkladem nezlomné v�le pro generace. Vrátila se vzpomínka na maratón 
v Helsinkách, kde poko�il favorita Jima Peterse. Se ženou Danou, ošt�pa�kou, byli nazýváni 
„snový pár“. Paní Dana poskytla 150 adres po celém sv�t�, kam bylo t�eba poslat parte. 
Místem posledního odpo�inku atleta všech dob je skanzen v Rožnov� pod Radhošt�m na 
Valašském Slavín� v sousedství ostatk� diska�e Ludvíka Da�ka. 
 
Rybova váno�ní mše 
 O p�lnoci 24. prosince  místní chrámový sbor p�ednesl precizn� nacvi�enou Váno�ní 
mši J.J.Ryby. 
 
boj o vedení ve�ejnoprávní televize �T 1 a �T 2 
 Na Št�drý den 24. prosince za�al na Kav�ích horách pro b�žného diváka t�žko 
srozumitelný boj. Pracovníci televize necht�li uznat rychle dosazeného nového �editele Ji�ího 
Hoda�e a jím jmenovanou Janu Bobošíkovou. Obsadili pracovišt� a asi 50 pracovník� 
neopoušt�lo svá pracovišt� na velín� ani v noci a jejich protest p�ešel 2. 1. 2001 ve stávku. Od 
26. prosince bylo p�erušeno vysílání obou zpravodajských kanál�. Vysílání „bobotelevize“ 
bylo improvizované a velmi nekvalitní. K sebev�domé Bobošíkové, která rozdávala 
výpov�di, se nep�idal tém�� nikdo.Stávkující podporovala široká ve�ejnost p�ímo na Kav�ích 
horách a  3. ledna 2001 zaplnilo Václavské nám�stí 100 tisíc lidí na demonstraci za svobodu a 
nezávislost ve�ejnoprávní televize. Odmítali cenzuru. K oblíbené hlasatelce Jolan� Voldánové 
a ostatním hlasatel�m se p�idali um�lci (Zden�k Sv�rák, Marek Eben, J.Bohdalová, B.Polívka 
aj. ) i n�kte�í politici (J.Ruml i ministr kultury Pavel Dostál) Stávkovalo se také v Brn� a 
v Ostrav�. Necht�ný �editel Hoda� p�esto stále vysílal �ernobílý obraz s výzvou k orgán�m 
�R, aby zasáhly a uvolnily velín pro jeho tým. Podobná situace nemá u nás ani 
v demokratickém zahrani�í obdoby.Stávka skon�ila až po 6 týdnech 10. února 2001 po 
jmenování prozatímního �editele �T Ji�ího Balvína. Ten odvolal pracovníky jmenované 
Hoda�em v�etn� „železné“ a nekompromisní Jany Bobošíkové  a podepsal dohodu s odbory. 
Na politické spory op�t doplatil divák. 
 
 
 
 
 

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



 19 

 
M a n ž e l � m   s e   n a r o d i l i 
 
 
Mgr. Marek  a  ing. Jana  Š i n k o r o v i,  Nový Hrádek   64 ,       Opo�no 
     syn   M a  r  e k   vítání  8. 4. 2000 
 
Petr a  Iveta  P a v l á t o v i,                       Nový  Hrádek  63,            Opo�no 
     syn  P e t r    vítání  8. 4. 
 
Ji�í a Jitka  P � i b y l o v i,                       Nový Hrádek   311,  Opo�no 
     syn  J a n     vítání  7. 10. 
 
Michal a Marcela  M a c h o v i,           Nový Hrádek-Kon�iny  209     Opo�no 
     dcera  N a t á l i e   vítání  7. 10. 2000 
 
Ing. Vratislav a Martina  M a r e š o v i,    Nový Hrádek 184,  Opo�no 
     dcera  K a t e � i n a   vítání 10. 2. 2001 
 
Ji�í a Ji�ina  N o v o t n ý c h,           Nový Hrádek  330,  Rychnov n.Kn. 
     dcera   V e r o n i k a  vítání 10. 2. 
 
Radomír a Bohumíra  L a n  t o v i,  Nový Hrádek 362,  Opo�no 
     dcera  K a t e � i n a   vítání 10. 2. 
 
Aleš a Lucie  P o u l o v i,   Nový Hrádek 248,  Náchod 
     syn  J o s e f    vítání 10. 2. 
 
Vladimír a Martina  S u c h á n k o v i, Nový Hrádek  4  Náchod 
     dcera  Z u z a n a   vítání 10. 2. 
  
 
Filip a Ivana  Š a f r á n k o v i,  Nový Hrádek  340  Náchod 
     syn  F i l i p    vítání 10. 2.  
 
 
 
 
 
S � a t e k  u z a v � e l i 
 
Zden�k Marek  a  Ivana Zelená    z �eské  �ermné    12. zá�í 2000 
           na  Obecním ú�ad� 
 
 
 
V ý r o � í     s v a t b y     o s l a v i l i 
 
50 let spole�ného života - zlatou svatbu 
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Václav a Miloslava   Sychrovských,      Nový Hrádek  234     29. �ervence 2000 
 
 
 
Z    n a š i c h     � a d     o d e š l i 
 
Hana  Krásná      z Nového Hrádku �p. 337 zem�ela ve v�ku 68 let 26. srpna 2000 v Hradci 
Králové. Rozlou�ení se zesnulou se konalo v ob�adní síni v Ba�etín� . Odtud byla p�evezena 
k tichému zpopeln�ní v Jarom��i. Pracovala jako zdravotní sestra, porodní asistentka 
v nemocnici v Opo�n�. S manželem vychovali 3 d�ti, 2 syny a 1 dceru. Bydleli p�vodn� 
v Dobrušce, manžel ing.Otokar Krásný byl zam�stnán ve vojenském topografickém ústavu. 
Svépomocí postavili v Novém Hrádku nový d�m ve stylu jiho�eské chalupy, do kterého se 
v roce 1982 natrvalo p�est�hovali.Zesnulá spolu s manželem se aktivn� ú�astnili práce v TJ 
Sokol. Zálibou paní Krásné byla p�kn� udržovaná zahrádka. 
 
 
Bohumila Kube�ková z Nového Hrádku- Doly �p.177 v požehnaném v�ku 84 let                
19. listopadu 2000 v Náchod�. Poh�bena byla na místním h�bitov�. Byla roda�ka z Mezilesí a 
Dol� se provdala. S manželem vychovali 3 d�ti, 2 syny a 1 dceru. Byli velmi pracovití a 
k práci vedli i své d�ti. Za pomoci d�tí p�estav�li chalupu v p�kný rodinný domek. Udržovali 
v po�ádku zahradu a obd�lávali louku a kousek pole v Propastech. Zesnulá pracovala po 
dlouhou dobu v družstvu Velorex, kde byl její syn vedoucím. Stála spíše stranou 
spole�enského života. Hlavním smyslem jejího života byla práce pro svou rodinu. 
 
 
 
 
     Zapsala  Anna Marková, kroniká�ka 
 
 
 
 
        


