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ROK   2001 
 
 

P o � a s í 
 
 
Leden 
V m�síci lednu se st�ídaly mírné mrazy s minimální teplotou –8 stup�� s teplotami kolem 
nuly a spíše mírn� nad nulou. Lyža�i po p�estavb� lyža�ského vleku �ekali marn� na v�tší 
p�íd�l sn�hu. Sn�hu bylo nejvýše 20 cm , byl mokrý a vydržel vždy jen krátce. Lyžovat se 
nedalo po celý m�síc. �asté byly p�i bezv�t�í mlhy a zatažená obloha. N�kdy padal mrznoucí 
déš� a tvo�ilo se náledí. 9. ledna zatm�ní M�síce nebylo pro obla�nost pozorovatelné. 
Únor 
Za�átkem února nebyly dobré podmínky pro lyžování. Sn�hová pokrývka byla tenká nebo 
bylo úpln� bez sn�hu. Po 20. únoru se za�ala situace m�nit. Mrzlo až k –10 stup��m a 
vydatn�ji sn�žilo. 50 cm sn�hu už umožnilo dobré lyžování. �asto vál silný vítr. 
B�ezen 
Sn�hu bylo asi 40 cm, ve dne tál a v noci p�imrzal. Teploty stoupaly až 13. b�ezna k ranní 
teplot� +8 stup��. Po p�edchozím dešti bylo zcela bez sn�hu. Vykvetly bledulky a sn�ženky. 
V druhé polovin� b�ezna p�icházely sn�hové vich�ice, po�así bylo zna�n� prom�nlivé 
s ranními teplotami mírn� nad nulou. Sníh se vyskytoval spíše v podob� poprašku. 
Duben 
M�síc za�al slunným teplým po�asím s ranními teplotami až +10 stup��. Byl to první dech 
jara. 3. dubna byl krásný jarní den s teplotou +30 stup�� na slunci a +17 ve stínu. Pozd�ji se 
ochladilo, byly p�ízemní mrazíky a sn�hové p�ehá�ky. Velikonoce v polovin� m�síce byly 
velmi chladné a se sn�hem. Po nich následovaly deš�ové p�ehá�ky, bylo tém�� stále obla�no a 
chladno s ranním maximem +5 stup��. 
Kv�ten 
V první polovin� kv�tna bylo slune�no, n�kolik dní bylo úpln� letních. �asto vál prudký vítr. 
Teploty po 16. kv�tnu dosáhly ráno až +14 stup��. 17. kv�tna p�išla bou�ka s prudkým 
lijákem a krupobitím.Po p�echodném ochlazení p�išly asi 3 letní dny. Konec m�síce prob�hl 
pod zamra�enou oblohou a s vydatnými dešti. 
�erven 
Deštivý byl i celý m�síc �erven. Mlhy, déš� a obloha tém�� stále bez slunce. Ranním 
teplotním maximem bylo +16 stup��. N�kolik dní zcela propršelo. Teplejší ale deštivý byl až 
konec m�síce. 
�ervenec 
M�síc za�al trvalým dešt�m, který pozd�ji p�ešel v p�ehá�ky. Dny byly teplé  až +18 stup��, 
ráno a v noci pršelo. V polovin� m�síce �ádily silné bou�ky, dny byly slune�né a dusné. 
Konec m�síce m�l po�así zna�n� prom�nlivé, poslední dny byly tropické a stále vlhké a 
bou�livé. 
Srpen 
Srpnové po�así bylo teplejší s ranním maximem až +21 stup��  17. srpna. Tento den za�al 
sérii n�kolika tropických dní s teplotami až +41 stup�� na slunci a +27 ve stínu. Horka byla 
velmi náro�ná. 20. srpna p�išla bou�ka, zapršelo, a p�íjemn� se ochladilo asi na 3dny. Potom 
se tropické po�así vrátilo s denním maximem +47 stup�� na slunci 25. srpna. Po bou�ce 
doprovázené lijákem 27. srpna  se op�t ochladilo. 
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Zá�í 
Zá�ijové po�así bylo deštivé, pom�rn� chladné a skoupé na slune�ní svit. Ranní teplota 
p�esáhla +10 stup�� pouze z�ídka. Slune�ná ned�le 23. zá�í s teplotou +18 stup�� byla spíše 
výjimkou. 
�íjen 
Za�átek �íjna byl teplý, ale bez sluní�ka. Ranní teploty s maximem +16 stup�� p�evyšovaly 
teploty ze zá�í. �asto byly ranní mlhy a obloha byla celý den zatažená bez dešt�. Ve druhé 
dekád� p�išlo babí léto se sluní�kem a trvalo asi týden. Po dešti 21. zá�í se za�alo ochlazovat 
až na +3 stupn� ráno. Poslední den 31. �íjna  ranní teplota vystoupila na +13 stup�� a +20 
stup�� ve dne znamenalo teplotní rekord tohoto dne od 31. �íjna 1942. 
Listopad 
M�síc listopad p�inesl citelné ochlazení. Vál studený vítr. Kv�ty na duši�ky však nezmrzly. 
První šedivák se objevil 6. listopadu. Od 9. mrzlo na sucho a bylo sychravé po�así s teplotami 
kolem 0 stup�� až do 16. dne. Od 17. listopadu  se za�alo tvo�it jíní. Prvních 10 cm sn�hu 
napadlo 22. Mrzlo, sníh byl p�i teplotách  až –5 stup�� kvalitní  a vhodný pro lyžování a 
sá�kování. Po�así si udrželo zimní ráz až do konce m�síce. Sn�hová pokrývka se zvýšila na 
20  až 30 cm. 
Prosinec 
Sn�hová pokrývka z listopadu se p�i ranních teplotách klesajících až k –13 stup��m udržela 
po celý prosinec. V d�sledku �astého vydatného sn�žení bylo na Št�drý den 70 cm p�kného 
sn�hu. Vánoce byly neobvykle krásné se sn�hovou duchnou 1 m tlustou. Sn�žilo však dále 
velmi hust� a každý den. D�sledkem byla sn�hová kalamita, nebylo možné stále sníh 
odstra�ovat a silnice a cesty se staly t�žko pr�jezdné.  
 
 
 

 
 

Š k o l s t v í – školní rok  2000/2001 
 
 

Mate�ská škola 
2000/2001 

Do dvou t�íd mate�ské školy bylo zapsáno 40 d�tí. Rozd�leny byly podle v�ku. 
Ve t�íd� d�tí ve v�ku 3-5let bylo 26 d�tí, ve t�íd� p�edškolák� 14. P�edškoláky 
m�la po celý rok na starosti Monika Geigerová, s mladšími d�tmi pracovala 
Zdenka Wildmannová a p. �editelka So�a Brázdilová.Po nástupu 
Z.Wildmanové na mate�skou dovolenou její d�ti p�evzala Alena Lokvencová. 
Místo školnice zastávala Libuše Vargová. Prost�edí školky je velmi �isté a 
estetické a neustále aktuáln� obm��ované výzdobou. 
V m�síci �íjnu školku navštívilo divadélko z Hradce Králové s pohádkou        
O líné Lidun�, které vyvolalo nadšení d�tí i u�itelek. D�ti pot�šila jako každý 
rok mikulášská nadílka. Pe�liv� s u�itelkami p�ipravily váno�ní besídku se 
strome�kem a dáre�ky, z kterých se t�šily spolu s rodi�i. Sn�hová nadílka byla 
bohatá a d�ti si ji hodn� užily. Druhé divadelní p�edstavení p�edvedla ve školce 
p.Holasová, kterou s našimi d�tmi sledovaly d�ti MŠ �eská �ermná a žáci 
I.ro�níku ZŠ. P�edškoláci si nane�isto vyzkoušeli, jak se sedí v lavicích 1.t�ídy 
ZŠ. Pracovníci MŠ se  aktivn� podíleli na organizaci 1.reprezenta�ního plesu 
ZŠ a MŠ a tradi�ního D�tského karnevalu. Na ja�e d�ti s u�itelkami nacvi�ily 
pásmo básni�ek, písni�ek a tane�k� pro maminky a babi�ky. Herci z Hradce 
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Králové se v pohádkovém dopoledni p�edstavili pohádkou O Budulínkovi a 
hudební pohádkou Pastelka. Po p�edstavení d�ti své dojmy vyjád�ily pastelkou 
na papír a z vyda�ených kreseb vznikla zajímavá výstavka. 11 p�edškolák� 
absolvovalo plavecký výcvik. Odvážné d�ti zaujalo no�ní p�espání ve školce, 
stezka odvahy lesem,opékání špeká�k� a hledání pokladu . Všechny d�ti na 
konci školního roku absolvovaly výlet do Rokole s poob�dváním ve stínu u 
kouzelné chaloupky. D�tmi oblíbené vycházky byly dopl�ovány r�znými 
hrátkami, nap�. hledáním zlatého kapradí.Na školní akademii byli 
p�edškoláci „p�edány u�itelce 1.ro�níku ZŠ“.  

 
 
 
Základní škola 
2000/2001 

Školní rok byl zahájen 1.zá�í jako t�etí rok pod vedením �editele Mgr.Rudolfa 
Kratochvila za ú�asti starosty Josefa Svaton� a hojné ú�asti rodi�� prv�á�k�. 
Do první t�ídy nastoupilo 16 žák�. 

pers.obsazení  
T�ídní u�itelkou v první t�íd� se stala Lenka Martínková. Do druhé t�ídy    
postoupila  Marcela Havrdová. T�ídní u�itelkou t�etí t�ídy byla Ludmila 
Ježková, �tvrtou t�ídu vedla Blanka Svato�ová. S pátou t�ídou pracovala V�ra 
Holá. Šestý ro�ník p�evzala Hana Sta�ková. Ta však v b�eznu dlouhodob� 
onemocn�la, a tak se její t�ídy ujala Marta M�š�anová, absolventka Univerzity 
J.E.Purkyn� v Ústí nad Labem, doposud bez t�ídnictví. T�ídu sedmou m�la 
Martina Marková, osmou p�evzala ing. Dagmar Frimlová a devátou Marie 
Krbalová. Na výuku n�meckého jazyka na �áste�ný úvazek nastoupila 
d�chodkyn� Lidmila Bašová z �eské Skalice.Pedagogický sbor posílila 
zkušená vychovatelka Lenka Pr�šová z Dobrušky. P�evzala jedno odd�lení 
školní družiny. V druhém odd�lení  pracovala Hana Mat�j�ková. Výuku 
�ímskokatolickému náboženství zajiš�ovaly �ádové sest�i�ky z Rokole 
v prostorách fary.O provoz školy se starali t�i provozní zam�stnanci. Školnice 
Jana Dušková, která dohlíží i na elektrické vytáp�ní školy. O úklid se školnice 
d�lí s uklize�kami Janou Machovou a Marií Bekovou. Jana Machová vykonává 
také administrativní práce.O bezporuchový chod elektrického topení se staral 
Libor P�ibyl, drobnou údržbu obstarával Josef Duška. 

stav žactva    
Stav žactva ve všech devíti t�ídách byl celkem 174 – chlapc� 84 a dívek 90. 
Prv�á�k� bylo 16, devátý ro�ník navšt�vovalo 22 žák�. Pr�m�rný po�et žák� 
ve t�íd� byl 19. Do školní družiny bylo zapsáno 50 d�tí. Vycházejících žák� 
bylo 22,  z 5.r. odešli na víceletá gymnázia 3 žáci. Na jejich místa p�ijdou noví 
žáci, kterých bylo p�i zápisu do první t�ídy 19. ledna 2001 na další školní rok 
zapsáno 14. 

vzd�lávací program 
Ve všech ro�nících se vyu�ovalo podle tradi�ního vzd�lávacího programu 
MŠMT Základní škola. Cizím jazyk�m Aj a Nj se vyu�ovalo od 4. ro�níku. Ve 
škole pod vedením Marie Krbalové probíhala výuka zdravotní t�lesné výchovy. 
Z volitelných p�edm�t� se v 8. a  9.ro�níku vyu�ovalo cvi�ení z matematiky, 
cvi�ení z �eského jazyka, domácnosti, technických �inností a informatiky. V 
7.ro�níku prob�hl na výcvikové sjezdovce TJ Sokol Panská strá� pod vedením 
J. Holého st. a L.Poulové lyža�ský kurz. 
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zájmové útvary 

Letitou tradici má zdravotnický kroužek, který úsp�šn� vede na 1. stupni 
p.u�.Marcela Havrdová. O zájem nemá nouzi kroužek po�íta�ové techniky, 
který vede p.u�. Marie Krbalová. Vzrostl po�et zájemc� o hru na hudební 
nástroje. Výuku na zobcovou flétnu, kytaru a klavír zajiš�uje v prostorách ZŠ 
u�itel Ji�í Škoda z Borové. 

akce a sout�že 
Pro zvýšení zájmu  d�tí o sportovní  aktivity byly v pr�b�hu roku    uspo�ádány 
školní turnaje– v sálové kopané,stolním tenisu, florbale, vybíjené, p�ehazované, 
šplhu, aj. Zástupci školní družiny dob�e školu reprezentovali v atletickém 
víceboji v okresním a oblastním kole, kde získali 11 prvních a 7 druhých míst. 
V okresní sout�ži mladých zdravotník� byla hlídka 1. stupn� druhá, hlídka 
2.stupn� jedenáctá. M.Holinka ze 7.t�. získal v okresním kole zem�pisné 
olympiády t�etí místo a Jana Drašnarová ze 3.t�. v p�írodov�dné sout�ži šesté 
místo. Žáci školy obstáli i v olympiád� �eského jazyka, Pythagoriád� a 
v sout�ži mladých historik�.T�ídní u�itelé p�ipravili pro žáky své t�ídy kvalitní 
a pou�né školní výlety. 

údržba budovy 
 O hlavních prázdninách byly vymalovány prostory školy, které byly poni�eny 

pr�tokem st�echy v zimním období. Za finan�ní pomoci obce bylo do 
nejpot�ebn�jších �ástí okap� a svod� instalováno za�ízení na elektrické 
vyh�ívání.  

školní akademie 
 Na 27. �ervna v duchu dobré tradice ZŠ na záv�r školního roku p�ipravili žáci 

pod vedením svých u�itel� záv�re�nou školní akademii. Žáci i p�edškoláci 
z mate�ské školy p�i ní p�edvedli, co se nau�ili, pod�kovali svým sou�asným i 
bývalým vyu�ujícím. Starostka Anna Marková p�edala všem vycházejícím 
žák�m 9. ro�níku Pam�tní listy, které jim budou po celý život p�ipomínat jejich 
školní léta v Základní škole v Novém Hrádku.Všichni vycházející žáci byli 
p�ijati na st�ední školy, které si vybrali. Kino bylo p�i akademii zapln�né jako 
vždy do posledního míste�ka. 

setkání absolvent� základní školy 
Setkání absolvent� se konají v�tšinou po srazu u školy v hospod� Na Kovárn� 
nebo v restauraci B�tka ve Slavo�ov�, p�ípadn� v pohostinství na Borové. M.j. 
se 2. �ervna 2001 konalo setkání absolvent� 9. t�ídy ZŠ po 35 letech-za 
kolektiv t�ídy zvaly Milada Škodová a Hana Sv�tlíková. 13. �íjna se 
uskute�nilo p�átelské setkání a posezení absolvent� po 25 letech. Setkávají se i 
starší ro�níky. Vždy se jedná o setkání milá a up�ímná. 

 
 
 
 

Z a s t u p i t e l s t v o   o b c e 
 
 
po�et obyvatel  

K 31.12.2001 m�la obec Nový Hrádek 712 obyvatel. Narodilo se 7 d�tí, (3 
d�v�ata, 4chlapci), zem�elo 6, p�ist�hovalo se 18 a odst�hovalo 10 obyvatel. 
Bilance práce zastupitelstva obce v roce 2001 je obsažena v projevu starostky 
Anny Markové na  40. zasedání v kin� 13. 12 2001. Cituji: 
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 Dovolila bych si ze svého pohledu trochu zrekapitulovat uplynulý rok 2001.Vodítkem mi bude p�ehled 
akcí plánovaných na uplynulý rok, který jsem p�ednesla na zasedání zde v kin� v m�síci únoru. Jak už to bývá, 
n�co se poda�ilo uskute�nit, v n��em jsme i p�es dobrou snahu úsp�šní nebyli. Je však �ada v�cí, které se 
provedly nad rámec našeho plánu a po�et plánovaných akcí, které se zda�ily, p�evažuje. Nechce se mi dnes 
mluvit o pen�zích, ale d�vody, pro� nelze n�které oprávn�né požadavky ob�an� i nás, �len� zastupitelstva obce, 
splnit, jsou p�edevším práv� finan�ní. 
 Za�nu tím, co mne nejvíce pot�šilo. Bezesporu to bylo koncem ledna otev�ení soukromé výdejny 
lék�, o které se nám dostává pochvalného uznání i od vás, ob�an�. Dobrá je souhra obvodního léka�e 
s výdejnou. Dále to je provedení rekonstrukce cesty mezi ZŠ a obecním domem �p.59 p�i spolufinancování 
z dotací Programu obnovy venkova a pokra�ování opravy další �ásti h�bitovní zdi-schod�, také za p�isp�ní z 
této státní dotace. Opravili jsme, také s dotací státu, hrob sov�tských voják� na h�bitov�. Za vynikající úsp�ch 
všech zú�astn�ných považuji výstavbu t�etího bytového domu na Roubalov� kopci, provád�nou s využitím 
zna�né sumy dotací p�id�lovaných státem na bydlení. Tém�� bezproblémové bylo obsazení všech 6 nových byt�. 
Poda�ilo se také splnit podmínku danou p�i kolaudaci školní jídelny a vybudovat o prázdninách novou 
vzduchotechniku ve školní kuchyni. Slouží k lepšímu odsávání par a je mén� hlu�ná. Upravila se a odvodnila 
cesta u kina, na asfaltování zatím nejsou peníze.K bezpe�nosti provozu na pr�jezdní komunikaci slouží jeden 
p�echod pro chodce, který nám byl povolen a vym�n�ny byly 3 dopravní zna�ky p�i místních komunikacích. 
Zlepšilo se hygienické zázemí v zubní ordinaci a provedly se drobné opravy v malé �ásti obecních byt� ve 
staré zástavb�.  

V m�síci b�eznu byla otev�ena internetová stránka naší obce, která je i podle zkušených odborník� 
p�kn� ud�laná a spravována ob�anem naší obce. Obec má také od �ervna nato�enou a mnohými z vás 
zakoupenou videopohlednici Nový Hrádek a jeho okolí. Letos byl také projednán Územní plán Obce Nový 
Hrádek, který nemá být nem�nným zákonem, ale vodítkem pro rozvoj obce v r�zných sm�rech v dalších 
letech.Vítáme otev�ení penzionu na nám�stí, který slouží k ubytování a nabízí i možnost vlastního zajišt�ní 
stravování v�etn� uva�ení teplého jídla. Ubytování v�etn� stravování je možné také na Dlouhém a Rzech. Dobré 
je zásobování potravinami ve dvou prodejnách i provoz pivnice Na Kovárn�, která je otev�ená podle možnosti 
provozovatel�. V místních prodejnách je možné zakoupit sklo a porcelán, noviny textil i hra�ky, samoz�ejm� 
zase dle možností t�ch, kte�í prodej zajiš�ují. Velkou radost mám z kulturního života v obci, zajiš�ovaného 
obecním ú�adem i organizacemi, jejichž poslání má jiný charakter, a to Sborem dobrovolných hasi��, TJ Sokol a 
��K.  

Velmi pot�šitelné je, že máme funk�ní matriku, jejíž rozsah služeb se zna�n� rozší�il, že nám dob�e 
pracuje Komise pro ob�ady a slavnosti, kino, místní knihovna, pravideln� se vydávají Frymburské ozv�ny a 
jsou soustavn� vedeny psané i obrazové obecní kroniky. P�kným dojmem p�sobí na návšt�vníky obce ve�ejná 
prostranství v�etn� h�bitova. Díky n�kolika místním ob�an�m a odborníkovi na ošet�ování strom�, p�ípadn� 
nezam�staným nebo ob�an�m vykonávajícím p�i obci civilní službu je dobrá pé�e o ve�ejnou zele� a 
kv�tinovou výzdobu. Prob�hlo s�ítání lidu, jsme zapojeni do Svazu cestovního ruchu Branka a p�es obec 
povede cyklotrasa.Po letech se poda�ilo dovést k záv�ru kolaudaci vodojemu a smute�ní ob�adní sín�. 
Pomohli jsme p�i budování nové technologie lyža�ského vleku, na základ� rozhodnutí Okresního hygienika 
byl vodovod napojen na Polickou k�ídovou pánev, zavedli jsme popelnicový svoz na Rzech a pokusn� sb�r 
PET lahví do pytl� pro recyklaci. Hasi�i svážejí železný šrot, obec organizuje svoz nebezpe�ného odpadu, 
�erných skládek ubylo. V sou�asné dob� obec pomáhá farnímu ú�adu p�i úsilí o odškodn�ní za zvony odvezené a 
roztavené N�mci za druhé sv�tové války. 
 Nechci nikoho jmenovat, a to proto, abych na n�koho nezapomn�la, ale všem organizacím, ú�ad�m, 
institucím, firmám,�len�m Zastupitelstva obce, ú�ednicím obecního ú�adu i nezištným jednotlivc�m, kte�í se na 
p�edchozím vý�tu toho pozitivního, �eho se loni v naší obci dosáhlo, podíleli, moc a up�ímn� d�kuji. 
 
 Co nás nejvíce bolí a trápí, s �ím si trochu nevíme rady? Je to jednozna�n� další �ešení likvidace 
komunálního odpadu. Podle lo�ské vyhlášky pouze �eknu : t�ídit, t�ídit a zase t�ídit, a ud�lat vše pro to, aby ti 
neukázn�ní , pohodlní a ve sv�j prosp�ch šetrní jednotlivci ned�lali �erné skládky. To je jediná cesta. Celostátn� 
dojde k  navýšení poplatku za ukládání odpadu na povolené skládky z 50K�/t na 200K�/t, a z toho d�vodu musí 
nutn� dojít i k  navýšení ceny za odvoz popelnic. Pokusme se proto sm�sný odpad minimalizovat.  Obec 
p�ipravuje uzav�ení smlouvy s jednou z neziskových organizací EKO-KOM nebo APUSO za ú�elem získání 
p�ísp�vku za t�íd�ný odpad. I za t�chto podmínek ponese obec polovinu finan�ního zatížení za likvidaci 
komunálního odpadu Bylo by toho víc, co v naší obci chybí a co nás trápí, ale co zatím není v našich silách 
ovlivnit. Mám na mysli pohostinství provozované b�hem dne, zásadn� zlepšit stav všech místních komunikací, 
ve v�tším rozsahu opravit starší obecní bytový fond, pomáhat starším,nemocným a osam�lým lidem, vybudovat 
v�tší po�et bod� ve�ejného osv�tlení, s rozmyslem a koncep�n� rekonstruovat nám�stí, které svou rozlohou a 
umíst�ním p�ed�í mnohá nám�stí n�kterých m�st, dovést k n�jakému konci postavenou farmu v�trných 
elektráren, aj. To už bude ale k p�emýšlení pro p�íští rok. 
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 Vážení p�átelé, 
 záv�rem si vás dovoluji ješt� jednou oslovit p�ed koncem roku 2001. Vítali jsme ho loni plni nad�je, 
z pohledu historie zajímavý první rok nového století, ba dokonce i tisíciletí. Nikdo z nás nev�d�l, co dobrého, ale 
také moc a moc zlého celému lidstvu p�inese. My, jednotlivci, b�h sv�ta v zásad� zm�nit nem�žeme. B�h v�cí 
v našem nejbližším okolí však m�že ovlivnit alespo� trochu každý z  nás.  Sta�í se dívat a otev�ít své srdce. 
Vánoce, které jsou p�edevším svátky rodiny, jsou zárove� i svátky radosti, pochopení a št�drosti ke všem lidem 
na celém sv�t�. Nabízí se nám p�íležitost  k obdarovávání a rozhodn� stojí  za to této možnosti využít. 
Uv�domíme-li si, že nejde ani tak o statky hmotné, ale p�edevším o hodnoty duchovní, má náš sv�t, tedy i naše 
obec, nad�ji. Síla dobrého slova, úsm�vu, pot�ebného nadhledu a nezbytné tolerance k bližním je nedozírná. 
 
 Ze srdce vám p�eji,  abyste váno�ní svátky 2001 strávili v dobré pohod� a v  radosti z  toho, že jste 
n�koho druhého pot�šili. Nový rok 2002 prožijte pokud možno ve zdraví  a s nad�jí, že to, co nás trápí, se zlepší. 
Hodn� záleží na nás všech. 
           Anna Marková 

  
 
 
 
 

K  u l t u r a 
 
O kulturní vyžití ob�an� naší obce se stará vedení obce, TJ Sokol, Sbor 
dobrovolných hasi��, základní škola, mate�ská škola, �eský �ervený k�íž a 
farní ú�ad. 

 
Sokolský ples 

6. ledna 2001 TJ Sokol uspo�ádala sv�j Sokolský ples. K tanci i poslechu 
ú�astník�m plesu hrálo hudební sdružení MAXI BEND. Ples pro 236 ú�astník� 
zajiš�ovalo 25 �len� a p�íznivc� sokola 

1.reprezenta�ní ples SRPDŠ p�i MŠ a ZŠ 
 27. ledna se konal ve spolupráci sdružení rodi�� základní a mate�ské školy      

první spole�ný reprezenta�ní ples.Za p�isp�ní �ady sponzor� z Nového Hrádku, 
Dobrušky a okolí se poda�ilo získat zna�né množství hodnotných cen do 
tomboly. Ples byl hojn� navštíven a setkal se s p�íznivým ohlasem 
novohrádecké ve�ejnosti i tisku. Hrála hudba TROP. V úvodu plesu vystoupili 
�lenové místního tane�ního klubu Finist Lenka Holinková ze 4.r. a Filip 
Rejthar z 5.r. a tane�ní skupina Hop z Dobrušky.Nemalým úsp�chem byl          
i finan�ní p�ínos do pokladny sdružení rodi��. Hlavním organizátorem plesu 
byla �editelka MŠ So�a Brázdilová a �editel ZŠ Mgr. Rudolf Kratochvil. Za�ala 
p�kná tradice v historii škol pro p�íští roky. 

Zážitky z Indie 
 1.února p�ednesl v kin� páter Jan Linhart z Nového M�sta n.Met. zajímavou 

p�ednášku s promítáním diapozitiv� a s exotickým hudebním doprovodem ze 
svých cest nazvanou Zážitky z Indie. Asi 100 lidí udrželo dv� hodiny 
pozornost a vyslechlo poutavé vypráv�ní z dva m�síce dlouhé cesty 3 v��ících 
kamarád�  za poznáním východu v�etn� hinduistického náboženství. 
Hinduismus je dle sd�lení neoslovil, vadily jim v n�m zejména pohanské 
zvyky. Cesta je utvrdila ve správnosti náboženství k�es�anského. Setkali se s 
d�tmi adoptovanými „na dálku“. Uvid�li zaostalost, chudobu, malý d�raz na 
�istotu a hygienu zejména ve velkých m�stech. Vesnice byly doslova 
p�edpotopní (neznají ješt� plech), ale hygieni�t�jší. Bylo doslova neuv��itelné, 
do jaké špíny se lidé no�ili ve Varanásí do �eky Gangy. Cestovatel�m se splnilo 
n�kolik sn�, nap�. trhání �aje na plantáži. 
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Nejkrásn�jší válka 
 3. února v kin� vystoupil divadelní soubor Osv�tové besedy z Bystrého 

v O.h. s muzikálovou podobou antické komedie Lysistrata upravené 
Vladimírem Ren�ínem  s hudbou Pavla Halady a v režii Václava Drašnara 
nazvané Nejkrásn�jší válka. 18 herc� a zárove� zp�vák�-p�vc� „od Pána 
Boha“ nebo t�ch s v�tším �i menším hudebním „hluchem“ p�íjemn� pobavilo 
asi 80 poslucha��.Ochotníci si sami d�lali scénu a také kostýmy  byly               
z „bysterské dílny“. 

Hasi�ský bál 
 10.února místní hasi�ský sbor uspo�ádal oblíbený a tradi�ní Hasi�ský bál 

s bohatou tombolou. Více než 200 ú�astník� se velmi p�kn� pobavilo. 
Šib�inky 
  24. února TJ Sokol zorganizovala popáté veselé Šib�inky s hudbou Grundig. 

Zájem se vydovád�t a shlédnout �adu nápaditých masek p�išlo pouze 76 
zájemc�. 

D�tský karneval 
25. února �ídily, jak se samy nazvaly, „holky z naší školky“- �editelka a 
u�itelky MŠ, oblíbený D�tský karneval. Sál sokolovny op�t v hojném po�tu 
naplnily v�tšinou „pohádkové bytosti“ doprovázené rodi�i i prarodi�i. Hry, 
sout�že, tane�ní dovád�ní malých tane�ník� za Sokol spoluorganizovali 
ob�taví manželé Martínkovi a ing. Jana Šinkorová, reprodukovanou hudbu 
poušt�li P.Hlavá�ek a P.Bohadlo.Tane�ní rej zpest�ily barevné konfety. Kdo 
byl lepší-vodník, šašek, princezna, kuchtík, krtek, malí� s paletou,     medvídek, 
�ervená karkulka nebo víla? Všichni. Všech cca 70 masek bylo p�kných, a 
dob�e se bavily. Nechyb�la samoz�ejm� ani tombola. P�ítomno bylo na sále 
194 zájemc�. 

Správná životospráva-p�edpoklad dlouhého v�ku 
 28. února se v salonku hospody Na Kovárn� na pozvání místní organizace 

��K konala pou�ná zdravotnická p�ednáška MUDr.Aleny Šimanové na téma 
správné životosprávy. 

Manon Lescaut 
 16. b�ezna se v kin� p�edstavil divadelní ochotnický soubor M�KS Jilemnice. 

Na vysoké herecké, scénické i hudební úrovni p�edvedl drama o opravdové 
lásce p�ebásn�né Vít�zslavem Nezvalem podle románu abbé Prévosta Manon 
Lescaut. Režisér Petr Pochop uvedl, že ho k nastudování díla vedlo stoleté 
výro�í narození V.Nezvala . Vybral si hru také proto, aby vzdal hold lásce, 
která se v ní p�edstavuje ve všech svých podobách. Hold lásce, kv�li které stojí 
za to „jít sv�ta kraj“ , hold lásce, které je v sou�asném sv�t� tak málo. Hold 
lásce, jako základní pot�eb� každého �lov�ka. Splnilo se p�ání režiséra, hra 
naplnila srdce asi 70 divák� krásou a láskou. 

Princové jsou na draka 
 21. dubna divadelní spolek Ka�enka z Deštné v O.h. uvedl v kin� hudební 

pohádku Princové jsou na draka. Pro divadlo televizní pohádku voln� upravil 
Jaroslav Karban. S laskavým svolením autor� Z.Sv�ráka a J. Uhlí�e byla 
použita jejich milá hudba. Asi 100 poslucha��, dosp�lých i d�tí, prožilo p�kný 
podve�er. 

Satyr 
 25. kv�tna se pro náro�né poslucha�e v ob�adní síni obecního ú�adu 

uskute�nilo vystoupení Milana Friedla – p�ednes a Dany Mimrové – flétna  
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s básnickou sbírkou V. Huga Satyr. P�ítomní ocenili zejména vysokou kulturu 
slova a precizní hudební interpretaci obou ú�inkujících. 

Camerata nova Náchod 2001 
1. �ervna ve�er se v rámci 31.ro�níku národního festivalu komorních sdružení 

Camerata nova Náchod 2001 konal v kostele sv. Petra a Pavla koncert 
komorního orchestru Bona nota Pardubice. Asi 50 poslucha�� vyslechlo 
velmi milý a mladými hudebníky profesionáln� provedený 
koncert.Um�lecký vedoucí, dirigent a zárove� sólista na el. varhany Daniel 
Chráska m�l š�astnou ruku p�i výb�ru skladeb J. Zacha, J. Myslive�ka, 
j.k.Va�hala a p�edevším W.A. Mozarta. Jedna z uvedených Mozartových 
skladeb byla nov� objevena v Chebu a orchestr ji nacvi�oval pouhé 3 
týdny. Projev mladi�ké houslistky Kristýny Slabé byl brilantní. P�sobivý 
byl i zp�v Michaely Trun��kové. Není náhodou , že 12 �lenný orchestr 
vyhrál sout�ž ve své kategorii a byl na 11. listopadu pozván k vystoupení 
v pražském Rudolfinu. Mladí hudebníci spolupracují s Církví bratrskou 
v Pardubicích a cvi�í v prostorách sborového domu Archa v Polabinách. 

Pou�ové opékání selete 
 30.�ervna místní hasi�i uspo�ádali v Písníku u Rázl� oblíbené Pou�ové 

opékání selete . Teplý letní ve�er, dobré jídlo a pití a reprodukovaná hudba 
zp�íjemnila p�átelské posezení místních ob�an�, rekreant� a umožnila náležité 
vydovád�ní d�tí p�ed prázdninami. 

Jelibotéka 
 14. �ervence uspo�ádala TJ Sokol v sokolovn� diskotéku s názvem  Jelibotéka. 

P�ipravilo ji pro 80 tane�ník� 8 organizátor�. 
videopohlednice obce 
 23. srpna se konala v kin� ve�ejná prezentace videopohlednice profesionáln� 

zpracované firmou DVF.style obce Nový Hrádek a jeho okolí. 
Posvícenská zábava 
 29. zá�í místní TJ Sokol uspo�ádala tradi�ní Posvícenskou zábavu. K tanci a 

poslechu pro 77 tane�ník� hrála hudba TROP. 
Zvonokosy 
 20. �íjna v místním kin� vystoupil divadelní soubor �áp 

z Dobrušky s muzikálem Zvonokosy na motivy románu G.Chevalliera. Scéná� 
napsal Petr Markov a hudbu složil Jind�ich Brabec, režíroval Václav �áp.      
48 ú�inkujících p�ipravilo divák�m 3 hodiny up�ímného smíchu. Poda�ilo se 
jim vytvo�it nádhernou idylu vesnického prost�edí v Provence poblíž Lyonu, 
kde se jak malé, tak velké problémy �eší p�i opojném vín� zna�ky „Beaujolais“. 

Tane�ní hodiny pro pokro�ilé 
 20.�íjna zahájily Martina a Katka �ehákovy v sokolovn� Tane�ní hodiny pro 

pokro�ilé – prob�hlo 10 lekcí. 
MUDr. Vladimíra Snášelová 
 21. listopadu místní skupina ��K spolu s Obecním ú�adem uspo�ádala 

v zasedací síni OÚ p�ednášku MUDr. Vladimíry Snášelové na téma 
Nej�ast�jší choroby a potíže d�tí a jejich lé�ba. 

Treperendy 
1. prosince sehrál v kin� divadelní soubor MAX ze Sedlo�ova komedii Carla 

Goldoniho Treperendy. Známé melodie, typy lidi�ek zahrané s chutí a 
aktuální pro každou dobu, oslovily a pot�šily všechny p�ítomné diváky. 
Kytary, harmonika a p�kná scéna Jarmily Haldové celkový dojem 
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umocnily. Do role herc� se postavili 2 synové známé �ezbá�ky a v komedii 
si zahrál i �editel místní ZŠ Rudolf Kratochvil. 

Druhá Tráva 
 15. prosince uspo�ádala TJ Sokol pro mladé poslucha�e koncert Druhá Tráva 

s autorskou a interpreta�ní výjime�ností Roberta K�es�ana. Koncert byl 
uveden jako poslední koncert v historii Druhé Trávy. Dobrou hudbu si 
vyslechlo a diskotékou zakon�ilo 260 spokojených poslucha��. 

Váno�ní koncert 
 22. prosince se v sobotní p�edváno�ní odpoledne konal v kin� velmi zda�ilý 

Váno�ní koncert žák� ZUŠ v Náchod� pod vedením dirigenta J. Vl�ka. 
Dechová hudba byla dopln�na krásnými váno�n� lad�nými zp�vy a velmi 
profesionální byl také výkon konferenciéra. 

Váno�ní zábava 
 25. prosince uspo�ádali místní sokolové Váno�ní zábavu s hudbou MAXI 

BEND. Pobavit se o svátcích p�išlo více než 210 tane�ník�. 
Tmavomodrý sv�t 
 29. prosince se v místním kin� promítal úsp�šný Sv�rák�v film o osudech 

našich letc� v Anglii za 2. sv�tové války nazvaný Tmavomodrý sv�t. 
 
 
 
 

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

28. prosince 2001 se již po mnoho let tradi�n� ve stejnou dobu v pohostinství 
Na Kovárn� sešli místní hasi�i, aby zhodnotili svou práci v uplynulém roce .Se 
zprávami vystoupili starosta, jednatel, velitel, pokladník, revizní komise a 
vedoucí mládeže. V sou�asné dob� má sbor 78 �len�, z toho 12 žen a 15 �len� 
mládeže. Z �ad hasi�� navždy odešel v roce 2001 p.Cyril Sigl.  

zásahy výjezdové jednotky 
Výjezdové družstvo má 18 �len� : Ji�í Bek, Vladimír Suchánek, Milan Grim, 
Petr Grim, Jaroslav Rázl, Ivo Št�pán, David Bek, Miroslav Hejzlar, Milan 
Kova�ík, Petr Ruffer, Aleš Bek, Jaroslav Špre�ar st., Jaroslav Špre�ar ml., 
Lukáš Kova�ík, Josef Drašnar, Jarmil Grim, Milan Grim ml., Petr Klein. 
Zasahovalo u 3 požár�. 
5. 4. 2001 – Ho�ela chata Pašerák v Olešnici v O.h.. I p�esto, že neleží v našem 
okrese, bylo družstvo k zásahu vyzváno. Poplach byl vyhlášen ve 4:26 hod. a 
akce se zú�astnilo 7 �len�. Informace o požáru bylo možné vid�t v televizi. 
11. 4.2001 – Necelý týden poté vznikl požár hospodá�ského stavení 
v Dob�anech. Založily ho d�ti p�i hraní se zápalkami v seníku. Zasahovalo 11 
našich �len�, kterým se poda�ilo mj. vyvést v�as hospodá�ská zví�ata. 
13. 5. 2001 – Ohnivý kohout se prohnal nad Širokovským lesem, ho�ela 
paseka. �as výjezdu byl 16:22 hod, vyjelo 7 lidí. Spolu s místními hasi�i 
zasahovala také výjezdová jednotka z Nového M�sta n.Met. 

cvi�ení a sout�že dosp�lých 
 Každý �len výjezdového družstva prošel v dubnu a v prosinci povinnou 

zkouškou na dýchací p�ístroje v HZS Velké Po�í�í, dvakrát odborným školením 
a školením první pomoci, které provedl obvodní léka� MUDr. Josef Soukup. 
P�ipravenost dosp�lých prov��ovali 27. zá�í 2001 na aplika�ním cvi�ení 
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v Mezilesí s dálkovou dopravou vody v konkurenci se sbory ze Sendraže, 
Mezilesí, Slavo�ova, Blažkova a Jest�ebí. V okrsku  obsadilo družstvo žen ve 
složení: Petra P�ibylová, Martina Suchánková, Iveta Rázlová, Jarmila Grimová, 
Olga Beková, Václava Beková a Radka Beková  1. místo v disciplinách 
požárního útoku a štafet� p�tic. Mužská �ást sboru- Ji�í Bek, David Bek, Jarmil 
Grim, Jaroslav Špre�ar, Václav Verner, Milan Kova�ík a Petr Klein-p�edvedla 
své kvality na P�ibyslavském poháru, kde byli �tvrtí. 

úsp�chy mladých hasi��  
20. ledna se konala sout�ž Hasi�ský trojboj v Jet�ichov�. Mladší žáci byli 
10.  z 18. družstev, starší 11. z 27 družstev. 21. dubna  se na jarním poháru 
Závodu požární všestrannosti v Šonov� hlídka mladších žák� umístila na 16. 
míst� z 25 a starší obsadili 16. místo ze 36 hlídek. 6. kv�tna  na poháru starosty 
SDH Nízká Srbská mladší byli 6. z 11  a hlídka starších ve své kategorii 
zvít�zila. 19. kv�tna se konal XIII.ro�ník Bohdašínského poháru v Bohdašín� u 
�erveného Kostelce. Mladší skon�ili na 6. míst� a starší na 10. míst� z 18. 
družstev. 25. – 26. kv�tna se konalo dvoudenní okresní kolo v Josefov� 
proslulé svou náro�ností. Hlídka mládeže ve složení Radim Št�pán, Robin 
Van�ura,  Milan Holinka, Jan Kubišta a Jan Raule obhájila 1. místo 
v náchodském okrese. Okrskové kolo se uskute�nilo 8. �ervna v Mezilesí. 
Dob�e se da�ilo starším žák�m ve štafet� dvojic a v požárním útoku , v obou 
disciplinách zvít�zili. Mladší byli druzí. Na pohárových sout�žích 6. �íjna 
v Hronov� byli mladší 8. a starší 11. z 25 hlídek. Branný závod prob�hl 13. 
�íjna v Mezilesí . Družstvo mládeže z Nového Hrádku skon�ilo na 8. míst� z 54 
hlídek. Vzhledem k tomu, že se závodu ú�astnilo více než 300 d�tí ze �ty� 
okres�, jde o nejv�tší úsp�ch mládeže v r. 2001.Odbornost a cenné zkušenosti 
získali mladí na každoro�ním letním tábo�e v Kamenci – Milan Holinka, Josef 
Kubišta a Jan Kubišta  a ostatní nácvikem v pr�b�hu roku a na okresním kole 
hry Plamen – Radim Št�pán, Robin Van�ura, Tereza Rufferová, Jan Raule a 
Jakub Ruffer. Odm�nou za p�kné výkony jim byla Mikulášská besídka 
s nadílkou. Vedoucí mládeže Olze Bekové velmi pomáhaly Vendula Beková, 
Petra P�ibylová a Jarmila Grimová.  

cvi�išt�-cisterna- st�íka�ka- požární nádrž 
 Prostor cvi�išt� se dále vylepšoval a zdokonaloval pro hasi�ský výcvik. 

Nezbytné se�ení pravideln� provád�li Ivo Št�pán a Aleš Poul , p�íst�ešek 
nat�el Petr Ruffer. Cisterna vyžaduje neustálou údržbu, aby byla 
p�ipravena k okamžitému výjezdu a splnila požadavky kontroly STK. 
V roce 2001 prošla opravou st�íka�ka a neustále je kontrolováno všechno 
technické vybavení. Za 34 tisíc byly zakoupeny nové hadice, výstrojní 
materiál a �erpadlo.V srpnu byla vypušt�na a nat�ena požární nádrž. 

spolupráce s ve�ejností  
 Prioritou byla op�t dobrá spolupráce s obecním ú�adem. Hasi�i zajistili  

pravidelný svoz kovového odpadu a jarní úklid komunikace a ochotn� 
splnili �adu drobných požadavk� obce. V Písníku (pat�í obci) položili a 
naimpregnovali podlahu v p�íst�ešku a udržovali po�ádek v celém areálu 
v�etn� dobrého zazimování. Pro školu a TJ Sokol zajiš�ovali požární 
hlídky na nejr�zn�jších akcích. Kropili také h�išt� u sokolovny a cisterna  
v srpnu pomáhala p�i cvi�ení na letním d�tském tábo�e v Kamenci.  
Uskute�nil se i tradi�ní a širokou ve�ejností oblíbený hasi�ský bál a letní 
opékání v Písníku. Nezapomn�li ani na blahop�ání �lenkám ke Dni matek a 
jubilant�m k životnímu výro�í. 15. zá�í uspo�ádali p�átelské posezení 
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v Písníku jako pod�kování všem, kte�í byli hasi��m v jejich práci b�hem 
roku nápomocni. 

 
 
 

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

Nový lyža�ský vlek 
16. ledna 2001 byl zkolaudován nový lyža�ský vlek TLV 12 v areálu na Panské stráni. 
�len�m lyža�ského oddílu TJ Sokol se za vydatné pomoci obce poda�ilo vym�nit zastaralý 
vlek za nový teleskopický. Délka vleku je 320 m a jeho p�evýšení 81 m.P�epravní kapacita se 
zvýšila na 550 osob za hodinu. Na nový vlek se skládali �lenové oddílu, obyvatelé a p�íznivci 
z Nového Hrádku a okolí. Zdarma bylo odpracováno 1 500 brigádnických hodin. Hned po 
nasn�žení zahájil vlek provoz. Jezdil každé úterý a �tvrtek od 16 hodin i za um�lého osv�tlení, 
kdy také probíhají tréninky lyža�ského oddílu, o sobotách, ned�lích, o prázdninách 
náchodského a rychnovského okresu od 9 do 16 hodin bez polední p�estávky. Bylo možné 
dohodnout s J. Holým provoz pro skupiny i mimo tuto dobu. Hodn� této možnosti využívaly 
školní i jiné lyža�ské kurzy. Zima byla na sníh bohatá, ale krátká.Skon�ila závodem O cenu 
Frymburku již 26.1. 2001, kdy na t�žkém sn�hu závodilo 94 ú�astník�. Po ode�tení náklad� 
na provoz se poda�ilo splatit t�etinu ze 300 tisícového dluhu. Problém �inilo zajišt�ní 
ob�erstvení. 

Hlavní zásluhu o vlek mají Jeroným Holý st. a Václav Sychrovský. 
Valná hromada �len� Sokola 
 22. b�ezna svolala naposledy ve své funkci starostka MUDr. Jaroslava 

Pružinová �leny TJ Sokol. Po zpráv� starostky, matriká�e, hospodá�e, 
ná�elnice, vedoucích oddíl� lyža�ského, malé kopané, volejbalu, tane�ního 
klubu Finist a posilovny následovala volba nového výboru Sokola ve složení: 

 starosta :   Jeroným Holý ml. 
 místostarosta:  MUDr. Jaroslava Pružinová 
 jednatel:   Jarmila Drašnarová 
 hospodá�:   RNDr. Lenka Šinkorová 
 ná�elník:  Jeroným Holý st. 
 ná�elnice:  Lidmila Martinková 
 vzd�lavatelka:  Ing. Jana Šinkorová 
 matriká�:  Zdena Janoušková 
 pokladník:  Renata Suchánková 
 Starostka MUDr.J.Pružinová p�sobila ve funkci 10 let a velkou m�rou se 

zasloužila o znovuvzk�íšení svobodného Sokola v Novém Hrádku. 
tane�ní klub Finist  
 31. b�ezna se konal v sokolovn� pátý ro�ník tane�ní sout�že pro neregistrované 

páry O sokolské pero. Organizovaly ji jako každoro�n� sestry Martina a 
Markéta �ehákovy. Místní klub má 10 pár�, sout�že se zú�astnily 4 d�tské 
páry. Celkem se zú�astnilo 75 pár� p�evážn� z okresu Náchod, ale p�ekvapila i 
ú�ast tane�ník� z Pardubic a Kutné Hory. Za vynikající atmosféry 
temperamentní místní pár Lenka Holinková - Filip Rejthar v kategorii d�tí do  
11 let zvít�zil v náro�né konkurenci dalších 15 pár�. Aneta Kubcová a Filip 
Petr� skon�ili na 11. míst� a Nikola Sieglová s Adamem Petr� na 13. míst�. 
Trénink novohrádeckých tane�ník� probíhá dvakrát týdn�. „Tanec je dobrým 
využitím volného �asu“, �ekla tisku spokojen� Markéta �eháková. 
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H  r  á   d  o  u  s k á      v  a  �  e  �  k  a 
 XIX. ro�ník pochodu Hrádouská va�e�ka se konal 12. kv�tna  2001 za 

jasného a zrána chladn�jšího po�así +4 stupn�. Pozd�ji bylo teplo, vál vítr. 
Viditelnost byla proto dobrá. Pochodu se zú�astnilo celkem 414 pochodujících, 
z toho 158 d�tí do 15 let, z Nového Hrádku 160 ú�astník� (66d�tí). Rodinných 
kolektiv� bylo 39. Vylosováni byli Mackovi z Nového M�sta, Rydlovi 
z Nového M�sta, Mádrovi z Nového Hrádku, Cvejnovi z Náchoda a Mizerovi 
z Hronova. Zájemci se dostavili z 29 r�zných míst. Nejvzdálen�jší ú�astník byl 
z Pod�brad.Velkou va�e�ku obdržel kolektiv Sokola Hronov. Nejstarším 
ú�astníkem byla Zde�ka Peka�ová z Náchoda (r.1921). Kontrola s tradi�ním 
„vaje�ným“ ob�erstvením byla v Borové. Pochod každoro�n� zajiš�uje 10 
organizátor�. N�kolik citát� z va�e�kové kroniky „A� je bláto, vítr, slunce nebo 
zima, na hrádouské je vždy prima!“- „Hv je symbolem rozkvetlé májové 
p�írody. Ale co ty vrtule?“ „Dnes byla trasa úpln� super.“Chci pod�kovat 
sokol�m za perfektní zna�ení trasy.“ „Slunce v duši, jsme rádi, že jsme 
došli.“Naši chlapi líní jsou, na va�e�ku nep�jdou. A my ženy vyrazily, 
s úsm�vem jsme zvít�zily. State�né hrádouské ženušky.“Va�e�ka byla bomba! 
Co, bomba? Rychle pry�! Van�ura Robin.“ „D�kuji všem organizátor�m. 
Prožil jsem p�kný den v krásné p�írod� a pot�šil se setkáním s dobrými lidmi. 
Nashledanou.Ú�astník z Pod�brad.“D�kujeme a p�ijdeme zas se opakovalo 
velmi �asto. 

brigáda s posezením 
 Na sobotu 9. �ervna   pozvali vedoucí Jeroným Holý st. a Václav Sychrovský 

d�ti z lyža�ského oddílu a jejich rodi�e, �leny a p�íznivce oddílu do areálu 
Panské strán� na brigádu spojenou s p�átelským posezením. Brigádníci 
provedli nutné úpravy terénu sjezdovky a na záv�r p�átelsky p�i dobrém jídle a 
pití pobesedovali. Je pozoruhodné, jak dva nadšenci dokážou lidi nadchnout 
pro dobrou v�c, jdou-li sami p�íkladem. 

D�tský den 2001 
 16. �ervna místní TJ Sokol uspo�ádala pro d�ti v sokolovn� D�tský den. 

Nám�tem d�tského dne byl „vít�zný boj o nastolení  rovnováhy M�sí�ního 
kamene,, pot�ení �erné magie Bílou magií pomocí berly Druid� „……Pro 44 
zú�astn�ných d�tí p�ipravilo program 20 dobrovolník�. 

turnaj v malé kopané 
 9. zá�í se konal pro 6 zú�astn�ných družstev turnaj v malé kopané. 
 
 
 
 
 
 

R         � z  n é 
 

P.Karel Filip-úmrtí 
21. ledna 2001 zem�el ve v�ku 85 let v Petrovicích P.Karel Filip. Poslední mši sv. 
sloužil na Nový rok. Po celá léta se o p. fará�e pe�liv� starala p.Božena Balcarová. 
27. ledna se skupina novohrádeckých ob�an� zú�astnila jeho d�stojného poh�bu, na 
kterém mj. promluvil biskup mns. Karel Ot�enášek. Pan fará� sloužil od r. 1957, 
kdy musel na nátlak komunistického režimu odejít z Nového Hrádku, nejprve 
v �ervených Janovicích. P�i odchodu do d�chodu si koupil domek v Petrovicích, 
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kde také dožil. Byl nejv�tší osobností novohrádecké farnosti za uplynulých více než 
50 let. Moudrý a velmi vzd�laný �lov�k až básník i jeho bratr Jan, profesor a kn�z, 
tehdejšímu režimu velmi vadili. Byli proto persekuováni.  

T�íkrálová sbírka 2001 
Lednová T�íkrálová sbírka �eské katolické charity v m�stech a obcích 2001, kterou 
zajiš�ovalo v okresech 74 skupin sestavených ze 350 dobrovolník�, vynesla p�es 
�tvrt milionu korun. V Novém Hrádku „T�i králové“ vykoledovali více než 12 tisíc 
korun. Peníze poslouží na rekonstrukci charitního domu v Náchod�, na humanitární 
pomoc rodinám v nouzi, starším, nemocným a osamoceným  lidem a na podporu 
sociální prevence. 

s�ítání lidu, dom� a byt� 
 K 1. b�eznu 2001 bylo op�t po deseti letech provedeno s�ítání lidu, dom� a byt�. Za 

správné provedení s�ítání zodpovídal 1 revizor a 4 s�ítací komisa�i. Nový Hrádek 
m�l ke shora uvedenému dni 708 obyvatel, z toho 280 muž�, 298 žen a 130 d�tí do 
14 let. 

orbitální stanice Mir-zni�ení 
 23. b�ezna 2001 byla po 15 letech u tichomo�ských ostrov� Fidži a Tonga �ízen� 

zni�ena ruská orbitální stanice Mir. Na stanici se vyst�ídalo 104 kosmonaut�, kte�í 
provedli 23 000 v�deckých pokus�. Stanice vážila 130 tun, které byly cílen� 
poslány k zemi. 20 tun prošlo atmosférou  a n�kolik desítek tisíc úlomk� 
prosvišt�lo do Pacifiku rychlostí 3000 km/hod. 

nové dve�e farního kostela 
 V polovin� dubna p�ed Velikonocemi byly nainstalovány nové dve�e hlavního 

vchodu kostela. P�knou práci odvedlo Truhlá�ství Bohumila Bareše. 
slavnost Božího t�la 
 17. �ervna prob�hla slavnost Božího t�la u 4 vn�jších oltá��. Žes�ové nástroje žák� 

ZUŠ v Náchod� pod taktovkou p.J.Vl�ka dodaly slavnosti d�stojný ráz. Byla také 
vyrobena videopohlednice celé slavnosti. 

Akademické týdny – 11. ro�ník 
28. �ervence až 10. srpna probíhaly v Novém M�st� n. Met. na Pavlátov� louce 
každoro�ní Akademické týdny. Zvaly k aktivnímu odpo�inku všechny slušné lidi 
rozli�ných názor�. Jejich historický za�átek spadá do r.1932. Za dob totality se 
konat nemohly. Znovu je obnovil r. 1991 po léta pronásledovaný P.Jaroslav Knittl. 
P�inesly poslucha��m op�t obohacení o znalosti a také možnost vzájemného i 
vlastního poznání a t�lesné a duševní rekreace. 

500. výro�í založení Nového M�sta n.Met. 
 10. srpna 2001 ve 14 hodin byly odhalením sochy Jana �ern�ického z Kácova 

vedle novom�stské radnice slavnostn� zahájeny oslavy 500. výro�í založení 
Nového M�sta. 3 dny – 7.,8. a 9. zá�í byly pojaty jako Dny evropského d�dictví se 
setkáním „Nových M�st Evropy“. Konala se velkolepá show s bohatým programem 
a byly vydány Pam�tní listy s p�knou mincí a s v�nováním starosty Pavla Vašiny 
pozvaným host�m, ke kterým pat�ili i starostové okolních obcí. Pam�tní mince je 
vyrobena ze staromosazi. Na lícové stran� je st�edov�ký znak Hradišt� Nové M�sto 
nad Methují a na rubové stran� krom� sou�asného názvu m�sta zrcadlov� umíst�ná 
2 „ vlaštov�í k�ídla“ s letopo�ty 2001 – 1501. Po�así oslavám nep�álo, �asto pršelo. 

11. zá�í 2001 – Den hr�zy pro USA- �erné úterý 
 Zcela ne�ekan� došlo k hr�znému sebevražednému teroristickému útoku                 

4 unesených letadel s cestujícími na palub�. Dv� zasáhla mrakodrapy vysoké více 
než 400 m Sv�tového obchodního centra v New Yorku, jedno Pentagon ve 
Washingtonu, �tvrté spadlo v Pensylvánii. Lidé se ozývali mobilními telefony 
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z letadel i ze z�ícených dom�. Manhattan byl v troskách. Pasaže�i jednoho letadla 
s únosci bojovali. Spadlo v Pensylvánii a odvážlivci zabránili doletu na Washington 
a zachránili možná i Bílý d�m. Letecký teror m�lo vykonat celkem 10 letadel. 
Lidské ob�ti byly vzáp�tí odhadovány na tisíce. Šok utrp�li lidé všech zemí na 
celém sv�t�. Bezpe�né USA se zachv�ly v základech. Pouze Palestinci oslavovali, 
ale jejich p�edstavitel Jasir Arafat se americkému lidu i prezidentovi G.W. Bushovi 
omluvil. Evakuován byl i Bílý d�m.Byl to nejhorší útok pro Ameriku po Pearl 
Harboru. Sv�t p�išel o iluzi, že je Amerika nezranitelná. Prezident Havel �ekl, že 
šílenci nesmí úto�it na demokracii. Nad Amerikou a Anglií byly zastaveny lety 
letadel. 12. zá�í ve 12.00 se v celém Královéhradeckém regionu rozezn�ly zvony na 
po�est ob�tí teroristického útoku. Ceny ropy a zlata prudce vzrostly. USA chápaly 
útok jako akt války a ohlásily odvetný útok na Afganistán proti hnutí Taliban, jehož 
v�dce Usama bin Ládin byl ozna�en za hlavního organizátora útoku.Tento fanatik 
pochází ze Saudské Arábie a v Afganistánu se skrýval. Podez�ení ze spiknutí padlo 
i na iráckého Saddáma Husajna. Teroristické klany celého sv�ta se spol�ili proti 
demokracii. P�íprava musela trvat nejmén� rok, výcvik atentátník� - pilot� se 
provád�l v USA. Tajné služby USA zcela selhaly. Útok letadlem na první v�ž 
centra WTC provedl Mohamed Atta. Pátek    14. zá�í 2001 byl vyhlášen po celém 
sv�t� jako „den smutku“ za ob�ti teroru. Vlajky sjely na p�l žerdi, v poledne sirény, 
3 minuty ticha, rozsv�cení sví�ek, mše sv., kv�ty k velvyslanectvím USA…. 15. 
zá�í USA rozhodly vést útok proti Afganistánu, Bush op�t prohlásil, že Amerika je 
ve válce. Souhlasí tém�� celý sv�t v�etn� Pákistánu i rodišt� v�dce terorist� 
Saudská Arábie. Došlo ke sjednocení demokratického sv�ta proti teroru. Zásadn� 
proti byl pouze Irák. 16. zá�í prezident Pakistánu vyzval Taliban, aby vydal Usama 
a dal lh�tu 3 dny, jinak bude útok. Obyvatelé opoušt�jí Kábul ze strachu p�ed 
vojenskými akcemi. Irán uzav�el hranice s Afganistánem. Tony Blair prohlašuje: 
Británie je ve válce proti terorismu. 18.zá�í  Taliban prohlašuje, že v p�ípad� 
napadení ze strany USA pro nevydání Ládina, vyhlásí sv�tu „svatou válku“. 

Formule 1 – Tomáš Enge 
 16. zá�í v historii Velké ceny Itálie Formule 1 byl poprvé p�ivítán liberecký 

rodák Tomáš Enge jako první �ech do této automobilové sout�že. 12. místem 
v sout�ži potvrdil, že pat�í mezi sv�tovou špi�ku. 

odvetný útok USA 
 V ned�li 7. �íjna 2001 nave�er v 17.30 za�al odvetný útok USA proti 

teroristické organizaci Talibanu AL Kajda vedené Usamou bin Ládinem 
v Afganistánu. Letecký útok byl zam��en p�edevším na výcvikové tábory Al 
Kajdy poblíž Kábulu a Kandaháru. Sou�asn� s útokem shazovali Ameri�ané 
humanitární pomoc civilist�m za 320 milion� dolar�. Boj proti terorismu za�al 
svým vystoupením prezident Bush. Prohlásil, že válka bude dlouhá a jednou to 
bude historický mezník.Taliban prohlašoval, že bude bojovat do posledního 
dechu. Diplomatická jednání o vydání Usamy bin Ládina selhala. Americké 
st�ely byly cílené, v televizním p�enosu bylo vid�t záblesky. Kabul byl bez 
proudu. Po boku USA bojovala Velká Británie. P�idala se s podporou Francie, 
N�mecko, Austrálie. Bush m�l i velkou domácí podporu.Taliban sd�lil, že 
první útok jejich v�dci p�ežili. Prezident Bush p�edem informoval p�edstavitele 
Ruska Vl. Putina. Al Kajda se oficiáln� p�ihlásila k atentát�m na USA a 
napadení Afganistánu ozna�ila za teroristický akt. Zprávy byly podávány po 
p�l hodinách. Bin Ládin takticky �íkal, že budou bojovat, dokud nebude 
existovat klid v Palestin�. Americe pomohlo s útokem na Taliban NATO. 
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�eská republika byla požádána o 1 letadlo. Bin Ládin má dvojníky, sám 
pravd�podobn� podstoupil plastickou operaci. Dopaden nebyl. 

 
nebezpe�ný ANTRAX 
 16. �íjna se v USA vyskytl první p�ípad úmrtí na sn�� slezinnou- ANTRAX 

v Americe. Antraxománie zachvátila celý sv�t v�etn� �R. Obavy z nákazy 
„bílým práškem“ se rozší�ily a s nimi i velký strach ze sv�tového teroru všeho 
druhu. Pro podez�ení z nákazy byli hospitalizování lidé v Liberci, v Praze. 
Všude se jednalo o planý poplach. 

80 let autobusové linky Nové M�sto n.Met. – Olešnice v O.h. 
  Vzpomínková jízda autobusu s putovní výstavkou  a novohrádeckými kolá�i 
organizovaná spole�ností ORLOBUS a.s. Nové M�sto n. Met. se uskute�nila 24. listopadu 
2001. Autobusovou historii i vzpomínku dob�e popsal dopravní �editel Orlobusu a.s. ing. 
Martin Prouza v následujícím �lánku: 
 
    V pond�lí 26. listopadu 2001 tomu bylo práv� 80 let, kdy poprvé vyjel autobus na pravidelné 
autobusové lince 
 
    Linka vznikla prodloužením nejstarší linky na Novom�stsku Jarom�� – Nové M�sto nad Metují 
(16.9.1920), jako podpora turistického ruchu  s návazností  na vlaky z jediného p�irozeného východiska do 
Orlických hor Nového M�sta nad Metují.           
    Atraktivita míst typu lázní Rezek, slavo�ovského kostela, poutního místa v Rokoli, Nového Hrádku 
s Frymburkem i samotné Olešnice v Orlických horách s okolím zaru�ovala úsp�ch linky do budoucna, 
nebo� turistický ruch procházel ve dvacátých letech obrovským rozvojem. Linka však sloužila rovn�ž 
jako spojnice na ú�ady v Novém M�st� nad Metují, tehdy okresním m�st�. 
    Od roku 1924 z�ízením stanice poštovní automobilové dopravy a garáží v Novém M�st� nad Metují za 
školou (tzv. �okoládovna) byla linka vedena samostatn� v úseku Nové M�sto nad Metují – Olešnice 
v Orlických horách a naopak provoz v úseku Jarom�� – Nové M�sto nad Metují byl na ur�itou dobu 
zrušen. Jedním z hlavních poslání linky byla doprava pošty ze železni�ní stanice v Novém M�st� nad 
Metují do hor a zp�t, zejména balíkové. Jednalo se p�evážn� o textilní zboží domácích horských tkalc�, 
takže n�kdy bylo i p�l autobusu napln�no poštovními balíky. Všechny spoje zajížd�ly do Nového Hrádku 
a n�které pozd�ji i na Sn�žné, jako je tomu doposud. 
Autobus Laurin & Klement  MS na plných obru�ích dosahoval rychlosti 20 km/hod. a jezdil dvakrát 
denn�. V zimních m�sících byl nahrazován ko�ským potahem. Linka byla, stejn� jako v�tšina tehdejších 
linek, státní, provozovaná Ministerstvem pošt  
a telegraf�. 
    1. kv�tna1929 založil autodopravce Ladislav Marek  z Nového Hrádku první soukromou linku 
v regionu Nový Hrádek – Náchod, kterou bylo mj. zajišt�no spojení i pro obyvatele Olešnice v Orlických 
horách, Sn�žného a Rz� do Náchoda.  
    Od roku 1933 byla linka Nové M�sto nad Metují – Olešnice v Orlických horách tak, jako všechny 
ostatní  „poštovní“ linky, p�evedena pod Autosprávu �SD, p�i�emž v garážích v Novém M�st� nad Metují 
byly k dispozici již �ty�i autobusy typu Walter PN, Škoda 505, Škoda 304 a zájezdový autokar Laurin & 
Klement MS se skláp�cí st�echou. Všechny vozy byly již na pneumatikách a s p�í�nými sedadly. 
Po�izovací cena autobusu v té dob� �inila  170.000,-K.  
Nástupem a rozmachem soukromých autodopravc� ve t�icátých letech byla linka zajiš�ována firmou 
Josefa Rybína z Nového M�sta nad Metují t�emi páry spoj�.  Nejprve autobusem Walter PN �eské výroby  
z roku 1927 a pozd�ji  vozy Škoda 256 B a Opel z roku 1937. V té dob� byl rovn�ž zahájen provoz na 
druhé navazující lince z Nového Hrádku do Dobrušky a Opo�na. 
V období druhé sv�tové války byl provoz �áste�n� omezen, zejména v d�sledku zm�n vedení státních 
hranic. Autodopravce Josef Rybín však linku provozoval s autobusy Praga RN a Man nep�etržit� až do 
roku 1948. 
    V tomto roce byla linka Nové M�sto nad Metují – Olešnice v Orlických horách zajiš�ována krátkou 
dobu op�t Autosprávou �SD v Novém M�st� nad Metují  a od roku 1949 národním podnikem �SAD 
Hradec Králové, dopravní závod 703 Nové M�sto nad Metují. Provoz byl rozší�en na dva nasazené 
autobusy typu Škoda 706 RO (Avia) s nocováním v Olešnici v Orlických horách. �idi�i v�tšinou pocházeli 
z této obce, pop�. z n�které na trati. 
Pro obce byl autobus mnohdy  jediná spojnice s okolním sv�tem, nebo� osobní automobil byl vzácností. 
Bylo tehdy samoz�ejmostí, že �idi�i autobus� zajiš�ovali nejen dovoz film� ze železni�ní stanice v Novém 



 16

M�st� nad Metují do biografu v Olešnici v Orl.h., ale provád�li r�zné služby jednotlivým, zejména starším 
ob�an�m, nap�. dovoz lék�, nákup� apod. �idi� autobusu byl na lince tohoto typu velmi vážená osobnost.    
    Od roku 1963 se vznikem dopravního závodu 503 v Náchod� zajiš�ovala linku provozovna �SAD Nové 
M�sto nad Metují až do roku 1993 nejd�íve s legendárními autobusy Škoda 706 RTO, které se výborn� osv�d�ily 
práv� v horském terénu a pozd�ji s vozidly ŠL 11. Od roku 1988 až dosud je linka zajiš�ována autobusy typu 
Karosa  C 734.   
    S nar�stající pot�ebou  dopravy do zam�stnání a škol  ze severní �ásti Orlických hor do Nového M�sta 
nad Metují  postupn� vzr�stal po�et zajiš�ovaných spoj� na lince a dosáhl maxima v období  od 
sedmdesátých do po�átku devadesátých let, kdy byla linka zajiš�ována  deseti páry spoj�  v pracovních 
dnech a p�ti páry o sobotách a ned�lích. 
    Rok 1994 znamená p�echod linky pod �SAD Ústí nad Orlicí, a.s. se zajiš�ováním provozu ze st�ediska 
v Náchod� (autobusová doprava provozovny �SAD Nové M�sto nad Metují zrušena 1.10.1993). 
    Od 28.ledna 2001 linku Nové M�sto nad Metují – Nový Hrádek - Olešnice v Orlických horách zajiš�uje 
ORLOBUS a.s. Nové M�sto nad Metují, �ímž se autobusová doprava vrátila op�t do Nového M�sta nad 
Metují. 
V sou�asné dob� je linka provozována osmi páry spoj� v pracovních dnech, �ty�mi v sobotu a t�emi 
v ned�li.  
    Autobusová linka Nové M�sto nad Metují – Nový Hrádek – Olešnice v Orlických horách pat�í i dnes, 
kdy je ve�ejná linková doprava pon�kud utlumována prudkým rozvojem osobních automobil�, mezi 
nejzajímav�jší horské linky a má nejen díky své historii nezastupitelné místo v tomto regionu. 
 
    80.výro�í autobusové linky Nové M�sto nad Metují  - Olešnice v Orlických horách  jme si p�ipomn�li 
v sobotu 24.listopadu 2001 putovní výstavou k historii této linky instalovanou ve zvláštním autobusu firmy 
ORLOBUS a.s., který byl p�istaven v 8,00 hodin na Husov� nám�stí v Novém M�st� nad Metují. Dále byla 
výstava ke zhlédnutí  ve Slavo�ov� p�ed hasi�skou zbrojnicí v 8,55 hodin, v Bohdašín� p�ed Obecním 
ú�adem  v  9,35 hodin, v  Novém  Hrádku  na  nám�stí v 10,15 hodin,  ve  Sn�žném  na to�n� v 11,30  hodin  
a do Olešnice v Orlických horách na nám�stí dorazila ve 12,15 hodin. Akci doprovázela hudba 
novom�stské Stavostrojky, k dispozici byly výborné domácí kolá�e z Nového Hrádku a pam�tní 
pohlednice s jízdenkou, které �idi� Miloš Krat�na p�i nástupu do vozidla každému pasažérovi proštípl 
klešt�mi. 
    Výstava byla posléze umíst�na vždy jeden týden ve foyer jednotlivých obecních ú�ad� a M�stském 
ú�adu v Novém M�st� nad Metují až do 11.ledna 2002.  Bližší informace na plakátech, p�íslušných 
obecních ú�adech nebo Informa�ním centru v Novém M�st� nad Metují, tel. 0441/470289. 
 
 
Nové M�sto nad Metují, 
dne 26. listopadu 2001                                                                                                Ing. Martin  P r o u z a 
 
 
p�lno�ní zpívání 

Na p�lno�ní 24. prosince 2001 místní smíšený farní sbor pod taktovkou ing. 
Ji�ího Hlavá�ka p�ednesl Marhulovu mši svatou. 25. prosince  p�i mši sv. p�kn� 
zazpíval d�tský sbor. 

sn�hová kalamita 
 Sníh ležel od 22. listopadu   2001. Zimní sezóna byla na sníh nesmírn� bohatá. 

Od prvního sn�žení sníh v�bec nezmizel. Sn�žení st�ídaly velké mrazy. 
Sn�hová pokrývka dosahovala tlouš�ky 1m. Udržování komunikací bylo 
namáhavé a nákladné. Mezi Vánocemi a Novým rokem nastaly velké potíže 
s odvozem popela, zásobováním, autobusovou dopravou.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 17

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

 
 
 
M a n ž e l � m   s e   n a r o d i l i 
 
 
Pavel a Iveta Pavlátovi , Nový Hrádek 363,     10. 3. 2001  Opo�no 
        syn   P a v e l     vítání 20. 10. 2001 
 
Ji�í a Monika �ermákovi , Nový Hrádek 202,    13. 3. 2001  Opo�no 
         syn  M a r e k     vítání 20. 10. 2001 
 
Stanislav a Dana Drašnarovi , Nový Hrádek 65,        17. 3. 2001  Náchod 
       syn  A n t o n í n    vítání 20. 10. 2001 
 
Miroslav a Blanka Dušánkovi , Nový Hrádek  364,    15. 5. 2001  Náchod 
 ;      dcera  N a t á l i e    vítání 20. 10. 2001 
 
Václav a Jana  D u c h á � k o v i , Nový Hrádek 351,  16. 7. 2001  Náchod 
        dcera  V e r o n i k a   vítání 20. 10. 2001 
 
Ing. Radim a Kv�ta  H o l ý c h , Nový Hrádek 348       30 .11. 2001 Hradec Králové 
         dcera  L u c i e            
               syn  L u k á š    vítání 15. 6. 2002 
 
 
 
S � a t e k  u z a v � e l i 
 
Milan �íha z Nového Hrádku a Jana Buchwaldková z Trutnova  15. srpna 2001 
             na Obecním ú�ad� 
 
David Christoph a Martina Hynková z Nového M�sta nad Metují  24. srpna 2001 
          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 
 
Bohumil a Ludmila  Hamerských,   Nový Hrádek-Rzy 13   �ervenec 2001 
 
Z    n a š i c h    � a d     o d e š l i 
 
Milada Sv�tlíková z Nového Hrádku �p. 63 zem�ela ve v�ku 81 let 28. b�ezna 2001 
v nemocnici v Náchod�. Po rozlou�ení a církevních ob�adech v místním kostele 4. dubna byla 
p�evezena k tichému zpopeln�ní. Zesnulá se v Novém Hrádku narodila a po �astém st�hování, 
protože její manžel byl voják z povolání, se z posledního bydlišt� v Kladn� na Nový Hrádek 
vrátila. V Hradní ulici si koupili a p�estav�li domek. Vzorným po�ádkem a kv�tinovou 



 18

výzdobou oken i zahrady  byl okrasou ulice po celý rok. S manželem vychovali 2 syny, 
Zde�ka a Josefa. S d�stojností a state�n�, již jako vdova, nesla smrt obou syn� v krátkém 
�asovém odstupu. Dokázala to p�edevším proto, že každý den jejího života byl zcela napln�n 
smysluplnou prací pro rodinu, obec a pro všechny bližní. V Milad�, jak ji mnozí ob�ané 
nazývali, ztratil Hrádek ušlechtilého �lov�ka, kolem kterého se to�ilo kulturní d�ní obce. 
Zajímala se úpln� o všechno a kde mohla, tam pomohla. Byla známá svým vyt�íbeným 
smyslem pro um�ní všeho druhu a mimo�ádnou se�t�lostí. Dalo se s ní hovo�it o všem. Mladá 
v myšlení z�stala po celý život, její dve�e byly pro každého otev�ené. Vždy více dávala, než 
brala, pohostinnost a št�drost byla u ní  naprostou samoz�ejmostí. V mládí absolvovala 
knihovnickou školu a po celý život pracovala v knihovnách. Knihy a zahrádka byly její velké 
lásky. Ší�e jejích zájm� byla ale tak velká, že se jeví neuv��itelné, co se dá za jeden lidský 
život stihnout. Byla oddaná sokolka,  v mládí zvláš� a po celý život dle možností cvi�ila. Po 
roce 1989 pomohla s obnovou Sokola. Setkání rodák�, divadelních ochotník�, 
výstavy,jarmarky, plesové výzdoby nadšen� organizovala nebo pomáhala alespo� radou nebo 
myšlenkou. Nezapomenutelné jsou úsp�šné Frymburské slavnosti, které vymyslela jako 
�lenka Kruhu p�átel Frymburku. Žádná kulturní akce se bez její ú�asti neobešla. M�la 
vlastenecké cít�ní a byla velký místní patriot. Vyznala se také v lé�ivých bylinách, které 
každoro�n� piln� sbírala a svým známým rozdávala. Velmi zru�ná byla v ru�ních pracích a 
své um�ní ráda p�edávala druhým. Po smrti obou syn� se zam��ila na výrobu betlém� 
z vizovického pe�iva. Vyrobila jich pro své blízké velký po�et, poslední dva pro obecní ú�ad a 
mate�skou školu.  
 
Marie Klamtová z Nového Hrádku �p. 65 zem�ela ve v�ku 88 let 18. kv�tna 2001 v Novém 
Hrádku. Po rozlou�ení v místní ob�adní síni byla p�evezena k tichému zpopeln�ní. Zesnulá 
prožila v�tšinu svého života na Novém Hrádku. Vychovala dceru Alenu a syna Milana. Byla 
dlouholetá vdova. Ke konci života pobývala u dcery v Rychnov� N.Kn. Pracovala jako 
d�lnice, �adu let ve Velorexu, jako d�chodkyn� v mikrobiologickém ústavu �SAV v Dolích. 
Žila nenápadný život p�edevším pro svou rodinu . 
 
Milada Dismanová z Nového Hrádku �p. 124 zem�ela ve v�ku nedožitých 71 let v Náchod�. 
Na vlastní žádost byly zpopeln�na v tichosti. Zesnulá prožila v�tší �ást života v Novém 
Hrádku. S manželem vychovali dceru V�ru. Po absolvování obchodní školy v mládí po celý 
život pracovala v kancelá�i, delší dobu v Kartonážce v Dobrušce. V obci vedla pobo�ku 
�eské spo�itelny. Poslední léta, pokud jí zdraví dovolilo, pracovala jako d�lnice v družstvu 
Velorex. Byla aktivní v místní TJ Sokol. Zasloužila se o stavbu prvního lyža�ského vleku a 
chaty pro jeho obsluhu na Panské stráni. 
 
Václav Sychrovský z Nového Hrádku �p. 234 zem�el ve v�ku 72 let 1. srpna 2001 
v nemocnici v Hradci Králové. Po církevních ob�adech 7. srpna byl poh�ben na místním 
h�bitov� do rodinné hrobky. V Novém Hrádku se narodil a prožil zde celý sv�j život. Byl 
absolventem textilní pr�myslové školy v Brn�. Otec vlastnil v obci textilní továrnu, kterou po 
jeho p�ed�asné smrti p�evzala do znárodn�ní v roce 1948 matka zesnulého. V t�žkých dobách 
a po celý sv�j život byl matce velkou oporou. Z textilního oboru p�ešel k �ernému �emeslu. 
Byl svá�e�em ve Velodružstvu v Solnici a nejdelší dobu tuto profesi vykonával ve Stavostroji 
v Novém M�st� n. Met. až do odchodu do d�chodu. Po politické zm�n� v r. 1989 založil 
rodinnou textilní prodejnu 3xS, kterou provozoval do konce svého života. S manželkou 
Miloslavou vychovali dceru Hanu a syna Václava a bylo jim dop�áno dožít se spole�n� zlaté 
svatby. Na prvním míst� byla u zesnulého vždy rodina.  Byl to ob�any vážený, poctivý a 
laskavý �lov�k. Byl známý také jako muzikant Borovanky, m�l rád život, naši zemi a všechno 
krásné. Miloval p�írodu, kv�tiny a lidi, p�edevším d�ti. Št�drost a pohostinnost byla u n�ho 
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samoz�ejmostí. Vždy neokázale a více dával než bral.  Své hudební nadání uplat�oval hrou a 
zp�vem také p�i církevních ob�adech v kostele.Vždy jednal p�ímo, otev�en�, ale citliv�. V�ren 
rodinné tradici a sokolským myšlenkám se aktivn� a nezištn� podílel na p�ípravách akcí 
po�ádaných Sokolem a aktivn� �inný byl po léta i v oddílu národní házené. Kdo Vénu znal, 
m�l ho rád pro jeho osobní kvality, moudrost a spravedlnost. 
 
V�ra Hovorková z Nového Hrádku �p. 263 zem�ela ve v�ku nedožitých 65 let 28. �íjna 2001 
v Náchod�. Poslední rozlou�ení se zesnulou se konalo 1. listopadu 2001 ve smute�ní ob�adní 
síni v Novém M�st� n.Met. Byla rozená Krahulcová z Nového Hrádku. V�tšinu života prožila 
v Novém M�st� n. Met. Vychovala 2 dcery a 2 syny. Po odchodu do d�chodu se vrátila na 
Nový Hrádek do chalupy po rodi�ích.Vyu�ila se obráb��kou kov�, ale p�eškolila se na 
prodava�ku potravin. Asi 20 let p�sobila jako vedoucí potravinové prodejny družstva Jednota 
v Novém M�st� n. Met. Prodávala také v Mezilesí.Velkou ochotu projevila již jako 
d�chodkyn� p�i kritické situaci v Novém Hrádku v obchod� s potravinami a velmi s prodejem 
v provizorních podmínkách vypomohla. Ráda pomáhala druhým, pe�liv� udržovala rodinnou 
chaloupku a zahrádku. Nez�stala osam�lá ani ve své nemoci ke konci života, kdy byla 
�áste�n� odkázaná na cizí pomoc. 
 
Marie Novotná z Nového Hrádku �p. 258 zem�ela v požehnaném v�ku 92 let 29. listopadu 
2001 v Jarom��i. Roda�ka byla ze Sendraže a po provdání celý sv�j dlouhý život prožila 
v Novém Hrádku. Manžel byl truhlá� a p�i �emesle provozovali i hospodá�ství. Zesnulá si 
p�ivyd�lávala také jako švadlena. Pozd�ji pracovala na státním statku a jako d�chodkyn� 
pomáhala v Kovodružstvu. S manželem vychovali 2 syny. Stanislav vystudoval chemické 
inženýrství, Karel se vyu�il truhlá�em.  
 
 
Z ob�an�, kte�í z Nového Hrádku pocházeli nebo v n�m dlouho žili v r. 2001 zem�eli: 
 
P.Karel Filip 21.ledna ve v�ku 85 let, Jaruška Lepšová 11. b�ezna ve v�ku 80 let,  Ludmila 
Jane�ková 28. �ervna ve v�ku nedožitých 95 let, Josef Dostál 25. �ervence ve v�ku 62 let,  
Marie Tošovská 30. �íjna ve v�ku nedožitých 82 let.    
 
 
 
   Zapsala   Anna Marková, kroniká�ka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


