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ROK     2005 
 
 
 
 

P  o  �  a  s í   
 
 

Leden 
Celá první polovina m�síce byla teplá s teplotami nad bodem mrazu.Bylo mlhavo a 
tém�� bez sn�hu. Sníh pouze proletoval spolu s dešt�m a sluní�ko se moc 
neukazovalo. 8. ledna bylo jasno a bylo úpln� jarní po�así s teplotním rekordem     
+ 10 stup��. Za�al rašit lýkovec. Mrznout za�alo až 16. ledna. Za dva dny napadlo 
40 cm sn�hu a kone�n� 22. ledna se poprvé v sezón� rozjel lyža�ský vlek. Sn�hu 
pomalu p�ibývalo, nejv�tší mráz ráno byl 27. ledna –10 stup��. Mrzlo až do konce 
m�síce. 
Únor 
Únor za�al s 60 centimetrovou sn�hovou pokrývkou, mrzlo až do 11. února. 
K výkyvu došlo 12. února, kdy se náhle oteplilo na +1 stupe� a padal déš� 
s mokrým sn�hem. P�estože bylo sn�hu dost, po�así znemožnilo uskute�nit závod 
Cena Frymburku na Panské stráni. Oteplení bylo jen krátkodobé a znovu za�alo 
mrznout a sn�žit. 16. února pro sn�hovou kalamitu nejel autobus. Siln� mrzlo a 
sn�žilo až do konce února, ranní teplota klesla až k   –13 stup��m. Únor tak bohatý 
na sníh byl naposledy v roce 1993. 
B�ezen 
P�kná tuhá zima pokra�ovala i do m�síce b�ezna. Sn�hu bylo stále asi 70 cm, ob�as 
p�ipadl prašan a v noci mrzlo až do 11. b�ezna. Podle meteorolog� byla vrstva 
sn�hu nejv�tší za posledních 40 let. Polední slunce však p�kn� h�álo.  Po silném 
pov�t�í se ráz po�así zm�nil a za�alo tát. 17. b�ezna skon�ila pozdní a p�esto dlouhá 
lyža�ská sezóna . Strán� byly protáté a z�stávaly pouze špinavé hromady sn�hu po 
pluhování. Velikonoce 27. a 28. b�ezna byly plné sluní�ka, ranní teplota vystoupala 
až na +7 stup��. 
Duben 
Na za�átku dubna ješt� mírn� mrzlo, bylo bezv�t�í a krásné slunné po�así. 
V dalších dnech se postupn� oteplilo až na +10 stup�� ráno a za�alo pršet. Velká 
ne�ekaná bou�ka 17. dubna zni�ila lidem mnoho elektrických spot�ebi��. Druhá 
dekáda m�síce byla slunná, pršelo od 26. , ale na „�arod�jnice“ bylo zase moc 
p�kné po�así a velmi se na Šibeníku vyda�ily. 
Kv�ten 
První májové dny byly velmi teplé až letní. Maximální teplota byla 2. kv�tna +18 
stup�� ráno a +26 ve dne. 6. kv�tna za�alo pršet, ochladilo se a ob�as proletoval i 
sníh. 14. kv�tna na Hrádouskou va�e�ku bylo chladn�jší, ale slunné po�así s ranní 
teplotou +8 stup��. Další dny byly deštivé, 23. p�išla op�t bou�ka. 26. za�ala 
„tropická“ vedra s maximální teplotou +29 stup�� ve stínu 30. kv�tna a byla 
zakon�ená velkou bou�kou. 
�erven 
1. �ervna vál chladný vítr. První �ervnové dny se st�ídala slunná dopoledne 
s odpoledními p�ehá�kami. Pršelo i 9. na Medarda. Deštivý ráz m�lo po�así po 
v�tšinu dní v �ervnu s minimální ranní teplotou +6 stup�� s maximální +18. Bou�ka 
byla 15. �ervna a nejteplejší den s +27 stupni ve stínu byl 25. �ervna. 
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�ervenec 
Prázdniny za�aly ochlazením a �astými p�ehá�kami. Bylo zamra�eno a teploty 
nep�esáhly +20 stup��. Deštivý byl skoro celý m�síc. Ob�as se oteplilo, p�išla 
bou�ka a po ní se znovu ochladilo. Tropických dn� s teplotou p�esahující +30 
stup�� bylo jen n�kolik koncem m�síce. 
Srpen 
Deštivý byl i srpen, ranní teploty se pohybovaly kolem +10 stup�� a v n�které dny 
bylo nutné zatopit. Oteplilo se a vyjasnilo po 18. srpnu a ranní teploty vystoupaly 
nad +15 stup��. Po deštivém po�así za�alo v druhé dekád� m�síce r�st nevídané 
množství hub. Rostly i pravé h�iby a úsp�šný byl každý houba�. Po�así vhodné ke 
koupání nastalo až po 25. srpnu. 
Zá�í 
Nevlídné léto bylo vyváženo p�kným slunným podzimem. V zá�í už pršelo mén�, 
ranní teploty se až do 11. zá�í pohybovaly od 15 do 18 stup��. Ob�as vál studen�jší 
vítr. Po 20. zá�í bylo chladn�ji, ale stále krásn�.  
�íjen 
I v m�síci �íjnu panovalo p�kné po�así, babí léto se skute�n� vyda�ilo. Bylo hodn� 
slune�ných dní a lidé si �íjen moc užili. Ranní teploty se pohybovaly po celý m�síc 
od +5 do +10 stup��. Ochladilo se jen ob�as. První šedivák byl 13. �íjna a ji�iny na 
zahrádce zmrzly 19. �íjna. I potom bylo stálé po�así a krásná viditelnost. 
Listopad 
Ranní teploty neklesly pod bod mrazu až do15. listopadu. Ochlazovalo se pomalu a 
postupn�. První sn�hový poprašek p�ekvapil 16. listopadu. 17. listopadu za�alo 
trvale v noci mrznout, ranní teploty se pohybovaly mezi –1 až –10 stupni. 5 cm 
sn�hu z�stalo ležet 18. listopadu. Sn�hová vrstva se postupn� zv�tšovala až k 30 cm 
ke konci m�síce. Sníh se musel stále uklízet. Bylo chladno a po mírné oblev� znovu 
umrzlo. 
Prosinec 
30 cm silná sn�hová pokrývka sta�ila k tomu, aby mohlo být zahájeno lyžování. 
Poprvé za�al jezdit lyža�ský vlek již 3. prosince. Mírná obleva v prvních 
prosincových dnech byla vyst�ídána další a pom�rn� bohatou sn�hovou nadílkou. 
Od 9. prosince se ranní teploty pohybovaly od –1 do –9 stup�� až do konce m�síce. 
Sn�hová pokrývka dosáhla asi 70 cm. Pod tíhou sn�hu a za mrazu a sn�žení, ke 
kterému se p�idala 16. a 20. prosince také vich�ice, padaly a praskaly stromy. 
Postiženy byly v celých Orlických horách nejen ovocné stromy, ale zejména smrky. 
Krajní stromy v Pasi�kách se zlomily jako sirky, cesty a silnice v lesích byly pro 
padlé stromy nepr�jezdné. Potíže byly i v dodávkách elektrického proudu. 20. nešel 
proud celou noc a výpadek proudu byl také n�kolik hodin 24. na Št�drý den. Po�así 
si vyžádalo i zm�nu technologie údržby silnic. V prosinci za�ali silni�á�i silnice 
solit, což p�isp�lo k zajišt�ní dobré sjízdnosti p�edevším do Náchoda.  
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Mate�ská škola 
2004/2005 
Do mate�ské školy bylo zapsáno 40 d�tí. P�edškolní t�ídu navšt�vovalo 16 d�tí a 
t�ídu malých d�tí 24. Po mate�ské dovolené se do t�ídy p�edškolák� vrátila Zdenka 
Wildmannová, která vyst�ídala Moniku Geigerovou. Ostatní personální obsazení 
z�stalo beze zm�ny- So�a Brázdilová, �editelka, Alena \Lokvencová, mladší d�ti  a 
Libuše Vargová, školnice. 
asistence 
V zá�í za�ala navšt�vovat školku Eliška Balcarová, která vyžadovala se speciálními 
vzd�lávacími pot�ebami neustálou pé�i. Z rychnovského Ú�adu práce byla školce 

p�id�lena na p�l roku asistentka Iva Šormová, která byla v pololetí vyst�ídána 
Monikou Geigerovou, p�id�lenou náchodským Ú�adem práce. 

pedagogická praxe a vzd�lávání u�itelek                 
V �ervnu konala ve školce pedagogickou praxi studentka SPgŠ v Litomyšli Jana 
Novotná. Druhým rokem pokra�ovala ve studiu školského managementu v Praze 
�editelka Brázdilová a Alena Lokvencová studovala speciální pedagogiku 
p�edškolního v�ku v Liberci. U�itelky využily nabídky centra vzd�lávání v Hradci 
Králové a zú�astnily se seminá�� na téma – enviromentální výchova-ekologie, 
výtvarné dílny, jiný pohled na školní zralost, po�íta�ový kurz. 
výchovn� vzd�lávací program 
Závazným dokumentem byl od zá�í Rámcový vzd�lávací program a na jeho základ� 
vypracovaný ro�ní školní plán nazvaný „Pohádkami k�ížem krážem“. T�ídní 
u�itelky vypracovaly plány uzp�sobené v�kovým skupinám a d�ti se speciálními 
vzd�lávacími pot�ebami pracovaly podle individuálních plán�. 
spolupráce s ve�ejností – akce školy 
Ve škole pracovalo SRPDŠ, které podle pot�eby obm�nilo složení svého výboru.  
Rodi�e byli seznámeni s hospoda�ením školy a spolupracovali p�i  školních  akcích,  
zejména p�i zabezpe�ování    5. reprezenta�ního plesu.    Za d�tmi p�ijelo do školy  
dvakrát divadélko s pohádkami „O Sn�hurce“ a „O state�né Hild� a pyšném 
Hakonovi“. V listopadu se d�ti zapojily  do tradi�ní drakiády, dále  do p�íprav  
váno�ních  perní�k�  a  adventních v�nc� , ú�inkovaly na váno�ní besídce a 
navštívily výstavu v  Novém M�st� n. Met. Ú�astnily se karnevalu s rejem masek a 
druhou ned�li v kv�tnu pozvaly  maminky na besídku  ke Dni matek. P�edškolní 
d�ti  prošly  plaveckým výcvikem v bazénu v Náchod�.    Sout�žemi a cenami   
byly   odm�n�ny  1. �ervna  na  Den  d�tí.  V �ervnu  v  kin�   shlédly   pohádku „O 
Krakonošovi“, kterou sehrál ochotnický spolek. Za zví�átky se vypravily na Bydlo 
za krásného slune�ného po�así. Zkouškou odvahy pro p�edškoláky bylo tradi�ní 
p�espání ve školce s ve�erním  hledáním pokladu.    Na záv�re�né   školní akademii 
se p�edškoláci se školkou   rozlou�ili,   jejich  krátké  vystoupení  roztleskalo celý 
sál a každý dostal malou knižní odm�nu.  
stravování  
Do  školní  jídelny  docházelo  pr�m�rn�  150 d�tí  základní  a  mate�ské školy. 
Personální obsazení školní jídelny bylo : Monika Marková, vedoucí a ú�etní, 
Miroslava Duchá�ková, vedoucí kucha�ka, V�ra Škodová, kucha�ka a Markéta 
Va�ková, provozní. 
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Základní škola 
2004/2005 
Slavnostní zahájení školního roku prob�hlo 1. zá�í v duchu místní tradice. Žáci 2.až  
9. ro�níku shlédli se svými t�ídními u�iteli filmové p�edstavení v kin� a po jeho 
skon�ení se zabývali ve t�ídách organiza�ními pracemi. Prv�á�ky, kte�í p�išli 
v doprovodu rodi��, p�ivítala ve t�íd� jejich budoucí u�itelka Mgr. Jana Soukupová. 
Pozdravit je p�išel také starosta Vladimír �íha a �editel školy Mgr. Rudolf 
Kratochvil. 
personální obsazení 
Složení pedagogického sboru bylo ustálené, nedošlo k žádné zm�n�. Škola 
pracovala pod vedením Mgr. Rudolfa Kratochvila a zástupkyn� Marie Krbalové. 
První ro�ník p�evzala Mgr. Jana Soukupová a ostatní t�ídní u�itelé postoupili se 
svou t�ídou. Beze zm�ny z�stalo i obsazení školní družiny a zajišt�ní chodu školy 
provozními zam�stnanci. 
stav žactva 
Stav žactva k 1. zá�í  2004 byl 158 žák� (místních 70, dojížd�jících 88). Do 2 
odd�lení školní družiny bylo zapsáno 49 žák�. Prv�á�k� bylo 11, devátý ro�ník 
navšt�vovalo 16 žák�. Pr�m�rný po�et žák� ve t�íd� byl 17,5. Výhled do dalších t�í 
let p�edpokládá znatelný pokles po�tu žák� školy. 
výuka 
Ve všech ro�nících se vyu�ovalo podle vzd�lávacího programu MŠMT Základní 
škola. Od 1. ledna 2005 vstoupil v platnost nový školský zákon �. 561/2004 Sb. 
Tento zákon a s ním související provád�cí vyhlášky m�ní i �innost základních škol 
a sm�ruje je k v�tší samostatnosti. Od 4. ro�níku se v odd�leních vyu�ovalo 
n�meckému a anglickému jazyku. Žáci 7. – 9. ro�níku si mohli vybrat z volitelných 
p�edm�t� : cvi�ení z �eského jazyka, cvi�ení z matematiky, informatika a 
zem�pisná praktika. 30 žák� navšt�vovalo výuku náboženství v prostorách fary a 
zajiš�oval ji P. Jozef Czarny. 
kurzy a zájmové útvary 
Koncem ledna se uskute�nil za velmi p�íznivých sn�hových podmínek týdenní 
lyža�ský kurz 7. ro�níku na Panské stráni.V dubnu a kv�tnu prob�hl 
šestnáctihodinový kurz dopravní výchovy ve 4. ro�níku zakon�ený na dopravním 
h�išti v B�lovsi. Žáci 3. a 4. ro�níku se zú�astnili plaveckého výcviku v bazénu 
v Náchod�. Ve škole pracovaly kroužky: informatiky, hry na flétnu, ru�ních prací a 
zdravotnický. Výuku hry na klavír a kytaru provád�l v prostorách školy Ji�í Škoda. 
akce a sout�že 
V prosinci p�ipravili žáci 4. a 6. t�ídy p�edváno�ní kulturní vystoupení v domov� 
d�chodc� v Náchod�. Žáci 9. ro�níku provedli mikulášskou nadílku v místní 
mate�ské škole a ve t�ídách 1. stupn�. Žáci 8. a 9. ro�níku navštívili planetárium 
v Hradci Králové. D�ti 1. až 6. t�ídy se vydaly do p�edváno�ní �eské Skalice a 
Babi��ina údolí. Se žáky 5. ro�níku navštívila t�ídní u�itelka Prahu. Úsp�šné byly 
projektové dny – Vánoce, Velikonoce (s jarmarkem), Cestujeme zem�mi sv�ta. 
Dva žáci se zú�astnili okresního kola Olympiády v �eském jazyce, Sv�tlana 
Miroš�enková (9.r.) obsadila 3. místo v okresním kole sout�že v n�meckém jazyce. 
Do krajského kola v recitaci se probojovala Daniela Langrová (6.r.). V p�vecké 
sout�ži Jarom��ský slavík op�t p�ekvapila Anna Sobotková (5.r.). V matematické 
Pythagoriád� reprezentovali školu Jan Effenberk, Vendula Kávová (6.r.) a Nikola 
Sieglová (7.r.). Hlídky mladých zdravotník� obsadily v okresním kole 5. a 7. místo. 
Školní výlety ke konci školního roku mí�ily na hrad Kost, do Potštejna, do 
Boskovic, do Jinolic v �eském ráji, do Rovenska pod Troskami a na Broumovsko. 
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Ples SRPDŠ 
29. ledna 2005 se konal 5. ples SRPDŠ p�i MŠ a ZŠ v sokolovn�. Hrála hudba 
Grundig a ples byl pro rodi�ovskou ve�ejnost p�knou spole�enskou událostí. 
Výt�žek plesu v�novalo rodi�ovské sdružení na podporu mimoškolní �innosti žák�. 
opravy – údržba – materiální zabezpe�ení 
O hlavních prázdninách byla vymalována 1. t�ída a byly provedeny nutné opravy 
úst�edního topení. V jarním období se za provozu uskute�nila generální p�estavba 
chlapeckých WC tak, aby odpovídaly sou�asným hygienickým normám. �editelna 
byla vybavena novou po�íta�ovou sestavou. 
školní akademie 
27. �ervna se od 15.30 v režii žák� 9. t�ídy uskute�nila v místním kin� školní 
akademie. Žáci p�edvedli za hojné ú�asti ve�ejnosti nacvi�ený program. 
Symbolicky byli p�ijati do školy malí p�edškoláci, žáci 9. ro�níku pod�kovali 
u�itel�m, odcházející �editel Mgr. Rudolf Kratochvil pod�koval rodi��m i 
hrádovské ve�ejnosti za p�íze� projevovanou škole po dobu jeho sedmiletého 
p�sobení ve funkci �editele školy a starosta obce p�edstavil ve�ejnosti nastupujícího 
konkurzem vybraného �editele Mgr. Josefa Peteru z Nového M�sta n.Met. 
záv�r školního roku 2004/2005 
Školní rok byl uzav�en 30. �ervna hodnocením žák� ve t�ídách. Se žáky 9. ro�níku 
prob�hlo slavnostní rozlou�ení na Obecním ú�ad�. Rozlou�il se s nimi starosta 
Vladimír �íha, t�ídní u�itelka So�a Paarová jim p�edala vysv�d�ení a knižní dárky 
a na záv�r jim pop�ál hodn� úsp�ch� �editel Rudolf Kratochvil. 
vým�na �editel� 
30. �ervna  došlo v prostorách Obecního ú�adu v Novém Hrádku ke slavnostnímu 
rozlou�ení s Mgr. Rudolfem Kratochvilem odcházejícím do d�chodu. 
Školní kroniku ukon�il Mgr. Kratochvil 3. 7. 2005 slovy : „Po sedmiletém 
p�sobení kon�ím �editelování v Základní škole v Novém Hrádku. D�kuji všem za 
p�íze� a vst�ícnost, kterou projevovali škole, d�kuji všem kolegyním za jejich práci. 
Budu vždycky na léta prožitá v Novém Hrádku rád vzpomínat. P�eji novému �editeli 
úsp�šné vykro�ení do nové práce.“ 

 
 
 
 

Z a s t u p i t e l s t v o   o b c e   
 

 
po�et obyvatel 
K 31. 12. 2005 m�la obec Nový Hrádek 719 obyvatel. Narodilo se 13 d�tí (7 
d�v�at, 6 chlapc�), zem�ela 1 ob�anka, p�ist�hovalo se 23 a odst�hovalo 12 
obyvatel.  
hodnocení roku 2005 
Podle starosty Vladimíra �íhy obec v roce 2005 své úsilí sm�rovala k t�mto 
hlavním cíl�m : naléhavé oprav� obecního bytového domu �p. 59, odstran�ní 
hygienických závad na chlapeckých záchodech v základní škole a úprav� 
povrchu p�íkré p�ístupové cesty z nám�stí k základní škole. 
Podrobn�ji k jednotlivým úsek�m. 
odpadové hospodá�ství 
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Od druhé poloviny roku se za�aly ze sm�sného odpadu vyt�i	ovat nápojové 
kartony, které je možné odevzdávat v pytlích jako PET lahve. Akci podpo�ila také 
základní škola, která uskute�nila úsp�šnou sout�ž žák� ve t�íd�ní KO. Celkový 
výsledek je velmi pot�šitelný – proti roku 2004 se snížilo množství sm�sného 
odpadu v obci o 20 tun. 
místní komunikace 
Pé�e o místní komunikace znamená každoro�n� pro obec velkou finan�ní zát�ž. 
Dlouho plánovaná a velmi pot�ebná úprava komunikace z nám�stí ke škole se 
provedla s použitím prost�edk� z Programu obnovy venkova. Asfaltový povrch 
zakryl horní kamenitou a dolní blátivou �ást. Za ú�asti VAK Náchod se 
zaasfaltovala také místa po opravách starých i nov� provedených vodovodních i 
kanaliza�ních p�ípojek. �áste�n� se zprovoznila cesta od Trávní�kových ke 
Smr�in�. Zajišt�ní zimní údržby místních cest si z d�vodu velmi dlouhé zimy 
vyžádalo finan�ní navýšení o 70 tisíc K� na celkových 200 tisíc. 
vodní hospodá�ství 
Nov� se vy�ešilo svedení povrchové vody z opravené cesty ke škole. 
školství 
Nový �editel školy Mgr. Josef Petera je ve spolupráci s obcí velmi aktivní a má i 
zájem na d�kladné údržb� školní budovy. V uplynulém školním roce se provedla 
rekonstrukce chlapeckých WC v�etn� automatického splachování, a tím se 
odstranila podstatná hygienická závada. Došlo také k p�epažení chodby v 1. pat�e a 
vznikla tím kancelá� pro administrativní sílu. 
ve�ejná zele� 
Pr�b�žn� se pe�ovalo o zelené plochy parku a ve�ejných prostranství pat�ících obci. 
P�íkladná byla pé�e o kv�tinové záhony, kterým se v�nují ob�ané naší obce. 
Z bezpe�nostních d�vodu byly pokáceny lípy. Jedna u kostela a druhá v rohu 
nám�stí. Zdravá lípa u Sychrovských byla pro�ezána, aby se stromu odleh�ilo od 
velké t�žké koruny. 
v�ci bytové 
V bytovém dom� �p. 59 se opravily 3 byty tak, aby spl�ovaly požadavky 
moderního bydlení. Dokon�ila se vým�na všech oken za okna plastová. Vym�nily 
se také vchodové dve�e i dve�e vchodu do dvora. U domu se opravila zídka, plot a 
zabudovala se plakátovací plocha. Finan�n� nejnáro�n�jší pro obec byla vým�na 
st�ešní krytiny obecního domu v�etn� oplechování, deš�ových svod� a instalace 
hromosvod�. 
ve�ejné osv�tlení 
Nejdražší je z�izování nových sv�telných bod�. Byl vybudován pouze jeden bod na 
cest� z nám�stí ke škole. Jedno sv�tlo pro poruchu na zemním kabelu muselo  být 
nov� napojeno. 
kultura 
Obec zajiš�ovala provoz kina, ale jeho návšt�vnost stále klesá. Dosti navštívená 
byla ochotnická p�edstavení, besedy s pozvanými herci, d�tské besídky a pásma 
filmových pohádek pro d�ti. Obecní knihovna byla využívána hodn� dosp�lými i 
d�tmi. Dosud jí chyb�l internet. 
sport, hasi�i, zdravotníci 
Obec velmi oce�ovala a pokud možno i finan�n� podpo�ila aktivity všech místních 
spolk�. Organizaci cvi�ení od nejmladších po seniory vedení obce považovalo za 
velký p�ínos p�i výchov� mládeže k lásce ke sportu a k dobrému životnímu 
stylu.Velkou práci odvedl v minulé sezón� lyža�ský oddíl, který zajiš�oval nejen 
výcvik mladých lyža��, ale také náro�ný provoz lyža�ského vleku. Na valné 
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hromad� starosta obce �len�m Sokola pod�koval. Hodn� byla cen�na také práce 
hasi�� a mladých zdravotník�. Všechny tyto složky dob�e obec reprezentují a naši 
obec propagují. 
stavební parcely 
Obec delší dobu nem�la ve vlastnictví již žádný pozemek, který by mohla 
nabídnout zájemc�m o individuální výstavbu. Zastupitelstvo proto rozhodlo o 
koupi pozemku o rozloze 0,5 ha v míst� územním plánem ur�eném ke stavb� 
rodinných domk�. Aby bylo možné vyhov�t v�tšímu po�tu zájemc�, nakoupila 
obec i pozemky mimo plánovanou zástavbu (za hasi�ským h�išt�m) a zažádala 
v tomto smyslu o zm�nu územního plánu. 
poh�ebnictví 
Nejv�tší finan�ní položku si vyžádala oprava dalších 26 m h�bitovní zdi – 4. etapa. 
Krom� obce se oprava financovala z Programu obnovy venkova (údržba památek) a 
15 tisíci  K� se podílela obec Sn�žné, která pat�í do novohrádovské farnosti. 
Náro�nou údržbu h�bitova a ve�ejných prostranství obec zajiš�ovala 
prost�ednictvím pracovník� ur�ených na ve�ejn� prosp�šné práce od Ú�adu práce. 
�istotu a po�ádek v obci oce�ovali místní ob�ané i návšt�vníci obce. 

 
 
 
 

K  u  l  t  u  r  a   
 

Kulturní akce v roce 2005 zajiš�ovalo vedení obce, TJ Sokol, Sbor dobrovolných 
hasi��, základní a mate�ská škola, farní ú�ad, místní organizace ��K a Myslivecké 
sdružení. První akcí bylo  
�eské nebe 
Divadelní p�edstavení �eské nebe p�edvedly d�ti 15. ledna v budov� �ádových 
sester v Rokoli. Vystoupily v kostýmech známých svatých a �eských patron� a 
p�ednesly jejich charakteristiky. Nejvíce vynikl osobitým projevem Ondra Langr. 
P�edstavení nacvi�ily a kostýmy p�ipravily Olga Langrová a Dana Drašnarová. 
Sokolský bál 
15. ledna TJ uspo�ádala Sokolský bál s hudbou Trias Dv�r Králové nad Labem. 
P�kná výzdoba, bohatá tombola  a t�ídílné  p�edtan�ení tane�ního klubu KMIT 
z Nového M�sta n. Met. vytvo�ilo p�knou atmosféru plesu. Zazá�ila op�t dvoj�ata 
Adam a Filip Petrovi s partnerkami Nikolou Sieglovou a  Anetou Kubcovou . Ú�ast 
byla asi 150 tane�ník�. P�edprodej vstupenek zajiš�ovala prodejna 3XS za 65 + 5 
K�. 
Myslivecký ples 
22. ledna se mohli zájemci pobavit na Mysliveckém plese. Myslivci navázali po 
n�kolika letech na plesovou tradici, pozvali hudbu Elastic a nava�ili chutná 
myslivecká jídla. Bohatá byla i tombola. Bál p�ilákal jako vždy velký po�et 
návšt�vník�. 
5. reprezenta�ní ples SRPDŠ 
29. ledna se konal  5. reprezenta�ní ples SRPDŠ  po�ádaný rodi�ovským 
sdružením mate�ské a základní školy. Op�t hrála hudba Grundig a ples m�l bohatou 
ú�ast a  vysokou spole�enskou úrove�. S p�kným p�edtan�ením vystoupila skupina 
HOP z Dobrušky. Do bohaté tomboly p�isp�lo mnoho místních i okolních 
sponzor�. P�ekvapením byla barmanská show. P�edprodej vstupenek zajiš�ovala 
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prodejna skla a keramiky p. P. P�ibylové za 55 + 5 K�. Dopravu obstaralo Taxi 
Novotný. 
Hasi�ský bál 
5. února uspo�ádali místní hasi�i sv�j v sezón� již v po�adí �tvrtý Hasi�ský bál. 
Hrála hudba Hektor. Na plese nechyb�la tombola a domácí kuchyn�. Ú�ast byla 
jako vždy u hasi�� tradi�n� dobrá, asi 190 platících tane�ník�. 
Pomlázková zábava 
Na Bílou sobotu 26. b�ezna uspo�ádali místní volejbalisté Pomlázkovou zábavu.  
Tane�ní zábava 
29. dubna se konala v sokolovn� Tane�ní zábava s hudbou Hektor. 
P�ednáška o Iránu 
6. kv�tna se v kin� uskute�nila zajímavá p�ednáška Ing. Pavla Ježka 
s promítáním diapozitiv� o jeho pobytu a cestování po Iránu. Humanitární 
organizace �lov�k v tísni Pavla poslala na pomoc postiženým po zem�t�esení 
v m�st� Bam, p�i kterém zahynulo 30 tisíc lidí. Pavel nebyl v Iránu poprvé, po 
nešt�stí tam jel za kamarády. Byla to pro n�j velmi t�žká n�kolikam�sí�ní 
zkušenost. 
 
Projekt �erven – m�síc v�novaný d�tem 

 
3. �erven byl v obci plný sout�ží a sportovních dovedností d�tí mate�ské a základní 
školy. Sout�žily na h�išti MŠ a ty starší plnily úkoly na r�zných stanovištích 
rozmíst�ných v obci a na h�išti u sokolovny. Mladí hasi�i jim ukázali požární útok a 
d�ti si mohly prohlédnout zásahové vozidlo místního sboru. Po spln�ní úkol� d�ti 
dostaly od obce k svátku drobné dáre�ky. V 17 hodin se v kin� uskute�nil po�ad 
Možná p�ijde i kouzelník a po tomto zda�ilém kouzelnickém vystoupení, p�i 
kterém se d�ti mohly aktivn� podílet na provád�ní trik�,  bylo promítnuto pásmo 
filmových pohádek Konec kouzelníka Uhahuly. Spokojenost s oslavou d�tského 
dne byla také díky p�knému po�así veliká. 
14. �ervna do obce zavítali herci Divadla EXTRÉM  z Prahy. Mladí um�lci 
pocházející z r�zných divadel d�tem p�edvedli p�edstavení z cyklu Krkonošských 
pohádek s názvem Jak Trautenberk d�lal Krakonošovi ducha. P�edstavení 
shlédlo krom� místních d�tí i n�kolik d�tí z novom�stského stacioná�e. 
Školní akademie 
27. �ervna prob�hla v místním kin� tradi�ní školní akademie k ukon�ení školního 
roku 2004/2005. Byla také lou�ením s �editelem Mgr. Rudolfem Kratochvilem, 
který po sedmiletém p�sobení v místní základní škole odcházel do d�chodu. Ve 
funkci ho v zá�í vyst�ídal Mgr. Josef Petera z Nového M�sta n. Met. Na záv�r celé 
akademie se svým programem rozlou�ili žáci odcházející z 9. ro�níku. 
Slavnostním p�edáním záv�re�ných vysv�d�ení  a Pam�tních list� v ob�adní síni 
obecního ú�adu se s odcházejícími žáky d�stojn� rozlou�il starosta obce a celý 
u�itelský sbor. 
 
Sout�ž O pohár starosty obce Nový Hrádek 
3. zá�í se na cvi�išti místního sboru konala hasi�ská sout�ž O pohár starosty obce 
Nový Hrádek. Dostavilo se 12 sedmi�lenných družstev muž� a 6 družstev žen. 
Družstva p�edvedla svou rychlost a p�esnost p�i provád�ní hasi�ských disciplin. 
Místní hasi�i sout�ž dob�e zorganizovali v�etn� ob�erstvení – pe�eného selete, 
dobrého pití i trubi�ek od paní �íhové. 
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Nácvik první pomoci 
20. �íjna místní ��K zorganizoval v pohostinství Na kovárn� nácvik p�edléka�ské 
první pomoci. Záchranu života na figurín� Andule s žáky p�edvedla u�itelka 
Marcela Havrdová. 
 
Projekt Novohrádouský kulturní podzim 

 
7. �íjna zahájilo p�edstavení  Solný sloupy Novohrádouský kulturní podzim. Byla 
to nová, podle autora nazvaná destruk�ní, aktovka Josefa Tejkla v provedení 
kosteleckých �erných švihák�. Zachycovala pom�ry v sou�asné spole�nosti jeho 
pohledem. Diváci se bavili, n�kte�í více, jiní mén�. Hojná ú�ast p�ekvapila i autora 
a bývalého u�itele místní základní školy. Poznal v hledišti mezi diváky �adu 
známých tvá�í. N�kte�í z nich jako žáci vystupovali v divadelních hrách p�i jeho 
u�itelském p�sobení v obci p�ed lety. Na jeho nezvyklé až výst�ední hry se vždy 
sejde hodn� zájemc�. Vícemén� recesní pojetí hry završilo p�i d�kování p�edání 
Fernetovky cigaretníkové – novohrádouská mutace s návodem na p�stování této 
vzácné rostliny. D�koval zastupitel obce Zden�k Drašnar – jeho bývalý žák a 
n�kdejší žákovský herec. 
23. �íjna v ned�li odpoledne se uskute�nilo pro d�ti v kin� loutkové p�edstavení 
souboru BO�I z Jarom��e Povídám, povídám pohádku. Komedie byla hrána 
spodovými loutkami, které mnozí diváci vid�li poprvé. Scéna byla nápaditá a 
projev efektní. D�ti z prvních �ad nikdy asi nezapomenou, že byly post�íkány 
vodou. 
26. listopadu na zakon�ení kulturního podzimu se konal Ve�er s Václavem 
Vydrou a Janou Bouškovou. Zcela zapln�ný sál kina netrp�liv� o�ekával jejich 
p�íchod. Sn�hová nadílka a chumelenice zp�sobily, že p�ijeli na poslední chvíli. 
Herci v doprovodu psa boxera Ferdy okamžit� nastoupili na jevišt� a více než dv� 
hodiny bavili diváky. P�ednost a velký �asový prostor dávali divák�m. P�íjemní a 
velmi civiln� p�sobící  hosté se rozhovo�ili na téma kon� - mají 4 a je to jejich 
velká váše�. Otev�en� promluvili o úskalí podnikání se zbran�mi, o filmu Kame�ák 
i o svém soukromí. Jana Boušková vzpomn�la na výbornou here�ku a maminku 
Václava Vydry Danu Med�ickou. Byli bezprost�ední, samoz�ejmí a opravdoví jako 
ten jejich pes. S odjezdem nepospíchali, dávali podpisy a tém�� hodinu po ukon�ení 
ješt� besedovali. Než odjeli, prošli se zasn�ženou no�ní krajinou. Václav Vydra 
hraje ve Vinohradském divadle, Jana Boušková v Národním a ve Stavovském. 
Mikulášská zábava 
3, prosince uspo�ádali v sokolovn� místní hasi�i Mikulášskou zábavu. Hrála 
hudba Hektor. 
Váno�ní besídka mate�ské školy 
11. prosince v ned�li odpoledne vystoupili v kin� nejmenší d�ti s oživlým 
betlémem. Bylo to opravdu „Milé vystoupení nejmenších d�tí“, jak po�ad nazvaly 
jejich u�itelky.  Na jevišti byl betlém s kolébkou, hv�zdou, Marií a Josefem, 
volkem a oslem, na horizontu n�kolik p�kných and�l�. D�ti zpívaly známé koledy a 
doprovázely je dramatickým vyjád�ením. Jejich vystoupení bylo moc milým 
váno�ním blahop�áním. Odm�nou jim byl potlesk p�ítomných kamarád�, rodi�� i 
babi�ek, kindervají�ko a na záv�r pásmo d�tských film�. 
Váno�ní výstava v základní škole 
15. prosince pozvali žáci základní školy ve�ejnost na  3. váno�ní výstavu. Uvedli ji 
krátkou besídkou, nabídli malé ob�erstvení – �aj a cukroví a zakon�ením byl 
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váno�ní jarmark, na kterém nabízeli ke koupi v�tšinou vlastnoru�n� vyrobené 
váno�ní zboží. 
Scénka Miriam 
18. prosince vystoupily v místním kostele v��ící d�ti se scénkou  Miriam. 
Váno�ní zábava 
26. prosince uspo�ádala TJ Sokol  Váno�ní zábavu. Návšt�va byla veliká, zábava 
se velmi vyda�ila. Je to jedna z nejvíce navštívených zábav b�hem roku. 
 
 

 
 

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

Valná hromada 
18. listopadu 2005 se uskute�nila v kulturním za�ízení  Velos jubilejní Valná 
hromada místního hasi�ského sboru. Byla vzpomínkou na  125. výro�í trvání 
Sboru dobrovolných hasi�� v Novém Hrádku. Funkcioná�i zhodnotili svou práci 
v minulém roce, starosta Ji�í Bek promluvil o historii sboru a záv�rem se p�ítomní 
pobavili p�i hudb� a ob�erstvení a shlédli výstavku o �innosti sboru za posledních 5 
let. V sou�asné dob� má sbor 66 dosp�lých ( z toho 15 žen)  a 13 mladých �len�.  
zásahy výjezdové jednotky 
Výjezdové družstvo m�lo stejné složení jako v p�edešlém roce. HZS Náchod 
družstvo vyzval ke 3 výjezd�m.  
28. 5. 2005 – požár rodinného domu ve Sn�žném. Výjezdu se zú�astnilo 8 �len� a 
zajiš�ovali dodávku vody ostatním sbor�m. 
22.6. 2005 – požár rodinného domku v Olešnici v Orl. h. Na výjezdu se podílelo 8 
�len�, kte�í museli pro zakou�enost použít dýchací p�ístroje. 
16.10. 2005 – požár lesa u Rokole. Na výjezdu se podílelo 5 �len�. Ohnisko požáru 
dostate�n� prolili vodou, aby se požár nerozší�il. 
cvi�ení a sout�že dosp�lých 
18. �ervna 2005 se konala okrsková sout�ž v Blažkov�. Sout�žilo 1 družstvo muž� 
a 1 družstvo žen. Ženy ve složení : Beková O., Beková R., Grimová J., Rázlová A., 
Rázlová I., Lantová M., a Suchánková M. byly druhé a muži sout�ž vyhráli. 
20. srpna se konal P�ibyslavský pohár. Ženy ve složení : Beková O., Beková R., 
Suchánková M., Lantová M., Gan�ar�íková G., Sieglová Ž. a Suchánková V. si 
op�t odvezly pohár za druhé místo. Mladší družstvo muž� bylo pro chybu 
diskvalifikováno, smíšené družstvo okrsku bylo druhé. 
3.zá�í se konala na místním hasi�ském h�išti náchodská Primátorliga. Sout�že se 
zú�astnili  místní muži a byli osmí. Celkem se této sout�že o pohár 
novohrádovského starosty zú�astnilo 18 družstev.  Sout�ž byla velmi dob�e 
organiza�n� zvládnuta. Ženy pracovaly jako rozhod�í, zajiš�ovaly administrativní 
práce a obsluhu na stáncích 
V sout�ži O pohár starosty obce Vysokov byli muži desátí, v Kramolenském 
poháru byli druzí. V p�íštím roce se do hasi�ské ligy zapojí také ženy. 
16. zá�í prob�hlo op�t v Novém Hrádku cvi�ení okrsku. Náplní cvi�ení bylo 
hašení ve výškách, sebezáchrana pomocí hadice a záv�rem taktika p�i požáru pily. 
Tohoto cvi�ení se zú�astnily všechny sbory okrsku. 
Každý �len výjezdového družstva prošel každoro�n� provád�ným školením, školení 
�idi�� absolvovali Ji�í Bek, Vladimír Suchánek, Jarmil Grim a Ivo Št�pán, každý 
nositel pr�kazu na dýchací techniku prošel zkouškou v Polygonu ve Velkém Po�í�í, 
strojníci a velitelé si obnovili svou odbornost také ve Velkém Po�í�í. 
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cvi�ení a sout�že mládeže 
D�ti byly rozd�leny do kategorií  starší : Jan Kubišta, Libor P�ibyl, Václav 
Matoušek, Dana Fišerová a Lukáš Menyhei 
            mladší : Bára Jane�ková, Adéla Sieglová, 
Lukáš Hanuš, Sabrina Mádrová, Sabina Effenberková, Andrea Suchánková a Petra 
P�ibylová 
Sout�žily v trojboji v Jet�ichov�, branném závod� v Šonov�,  v sout�ži CTIF 
v požárním sportu a štafet� v B�lovsi, v Nízké Srbské a v Bohdašín� u �erveného 
Kostelce. Pro dobré výsledky se dostaly do okresního kola v Jarom��i.                    
O prázdninách prožili 14 dní v hasi�ském tábo�e v Kamenci Bára Jane�ková a 
Václav Matoušek a Milan Holinka ve funkci instruktora. 
Po prázdninách za�al hasi�ský kroužek op�t sout�žemi –  v Jarom��i, v Hronov�, 
v Mezilesí. Do sout�ží se zapojovalo družstvo ve složení : Jana Fišerová, Lukáš 
Bek, Lucie Trávni�ková, Lucie Beková, Lukáš Menyhei, Jára Michalí�ek, Andrea 
Suchánková, Sabina Effenberková, Adéla Sieglová, Lukáš Hanuš, Dan R�ži�ka, 
Bára Jane�ková a Marek Gan�ar�ík.  
Pro upevn�ní kolektivu se mladí hasi�i spole�n� zú�astnili pochodu Hrádouská 
va�e�ka. Malovali také výkresy s hasi�skou tématikou a plnili odznaky odbornosti. 
Vedoucí mládeže Olze Bekové pomáhaly v práci s d�tmi i další �lenky sboru, 
p�edevším Jarmila Grimová.  
cvi�išt�-požární zbrojnice-technika 
Pravideln� se provád�lo se�ení cvi�išt�, opravy a nát�ry v Písníku, v hasi�ské  
výborovn� se položilo linoleum. Cisterna i ostatní vybavení je neustále pod 
kontrolou. Nejv�tší investicí byl nákup nových p�ileb. Stály 40 000,- K�. Dv� 
vysíla�ky s frekvencí 12,5 kHz se koupily za 15 000,- K�, nová savice za 3 000,-
K�, sada s proudnicemi za 19 000,-K� a oprava podlahy v klubovn� byla za 7 000,-
K�. 
spolupráce s ve�ejností 
Obecní ú�ad projevoval maximální pochopení pro �innost sboru. Hasi�i na oplátku 
provedli 26. dubna v obci svoz kovového odpadu a p�i všech akcích konaných 
v obci zajistili požární hlídky. Školní družin� byl p�edán dar 500,-K�, vystoupením 
na d�tském dni hasi�i zpest�ili program, p�i školní akademii postavili p�íst�eší pro 
ú�inkující. V únoru se konal tradi�ní hasi�ský bál, dále hasi�i uspo�ádali 
velikono�ní zábavu,  pou�ové opékání selete a mikulášskou zábavu. K svátku 
matek blahop�áli �lenkám s kyti�kou  a jubilant�m pop�áli k jejich životnímu 
výro�í. Ve�ejnost o své �innosti informovali ve Frymburských ozv�nách, na 
výv�sce na nám�stí i na internetových stránkách. Vedli vlastní psanou a obrazovou 
kroniku. 
 

 
 

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

stav �lenstva 
K 31. prosinci 2005 byl celkový po�et �len� TJ Sokol 284, z toho dosp�lých �len� 
193. Proti lo�skému roku se odhlásilo 8 �len�. Výbor TJ Sokol pracoval pod vedením 
starosty ing. Jeronýma Holého ve stejném složení jako v p�edchozím roce. 
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Valná hromada 
Na Valné hromad� konané 6. b�ezna 2006 bylo p�ítomno  17 �len� a  hosté – starosta 
obce Vladimír �íha (také �len TJ), nový �editel základní školy Mgr. Josef Petera a 
kroniká�ka obce Anna Marková (také �lenka TJ). Aktivn� pracuje �len� 
mnohonásobn� více. Jen na službách u lyža�ského vleku se vyst�ídalo v sezón� od 3. 
12. 2005 do 26.3. 2006 celkem  92 dobrovolník�. P�íjem z provozu lyža�ského vleku 
�iní podstatnou �ást finan�ních p�íjm�, z kterých se po úhrad� náklad� na provoz 
vleku a �innosti lyža�ského oddílu m�že provád�t údržba a vylepšování budovy 
sokolovny. V lo�ském roce se provedlo zast�ešení balkonu, letos je v plánu oprava 
schod� p�ed budovou. Se zprávou na Valné hromad� vystoupili : starosta, ná�elnice, 
ná�elník, matriká�ka a hospodá�ka zprávu dodala. Ná�elnice Lidmila Martinková 
seznámila p�ítomné mj. s nácvikem na XIV. všesokolský slet. Nacvi�ují se 4 sletové 
skladby : Po�ítadla (ml. žactvo, cvi�itelky Jana Bohadlová a Lada Kaválková), 
Rozkvetlá louka (ml. žákyn�, cvi�itelka Lidmila Martinková), Voda (ženy, cvi�itelka 
Markéta Va�ková)  a Chlapáci (muži, cvi�itel Pavel Bohadlo). Pravidelná cvi�ení se 
konala ve stejném rozsahu jako v p�edchozím roce. Dobré zázemí pro sokolskou 
�innost zajiš�oval správce sokolovny Jan Raule, Ladislav Grulich (topi�) a ing. Jana 
Šinkorová (propagace, plakáty). 
lyža�ský oddíl 
V tréninku bylo 28 d�tí a mládeže. Krom� pravidelných trénink� se uskute�nila           
3 soust�ed�ní v �R. Oddíl se zú�astnil 16 závod�, z toho 3 v Polsku. Vít�zi se 
zpravidla p�id�lily nové lyže. P�ípravou na závody bylo 17 start� „na suchu“ – župní 
akce, vesnická t�lovýchova, atletika, kondi�ní cvi�ení v t�locvi�n�. Oddíl 
zorganizoval  Župní p�ebor 21. ledna 2006 (32 startujících, 9 po�adatel�), Cenu 
Frymburku       12. února 2006 (106 startujících, 24 po�adatel�). Závodní �innost je 
finan�n� náro�ná, zejména její technické zajišt�ní. Jen nové slalomové ty�e stály 24 
500,-K�. Zásluhou ing Petra Hlavá�ka se poda�ilo zajistit vlastní �asomíru pouze za 
náklady 30 000,- K�. Pro ve�ejnost se jako dobrá zábava na sn�hu osv�d�il Karneval 
na lyžích 4. b�ezna 2006. Asi 50 masek mohlo na vleku jezdit zdarma. Organizaci 
zajiš�ovali manželé Šinkorovi.   
Nejv�tší tíha �innosti lyža�ského oddílu ležela na Jeronýmu Holém. Lyža�ská sezóna, 
tém�� 4 m�síce v roce, pro n�ho znamenala každodenní zam�stnání u lyža�ského 
vleku. Lyža�ský oddíl v obci má velký pozitivní výchovný vliv na žactvo a mládež. 
Oddíl tvo�í pod vedením dvojice Holý – Sychrovský samoz�ejm� obm��ovanou a 
p�esto stmelenou partu v trénincích i v zábav�. P�ístup vedoucích k mladým �len�m je 
laskavý, ale d�sledný. Dobré vztahy jsou utužovány na soust�ed�ních, ale také na 
posezeních s ob�erstvením na Panské stráni po�ádaných v�tšinou na ukon�ení 
tréninkové sezóny. Vedoucí oddílu nezapomínají ani na sloužící na vleku s písemným 
pod�kováním.  
P�echod Orlických hor na lyžích 
Každoro�n� p�evážn� v únoru již od roku 1996 organizuje Pavel Bohadlo lyža�ský 
p�echod Orlických hor na trase Rokytnice – Šerlich a naopak. Program a trasa           
9. ro�níku pochodu 19. února 2005 byl obdobný jako v letech p�edcházejících: 
8.00   sraz u benzinky v Dobrušce - spole�né foto asi 40 ú�astník� a vým�na aut                 
Na Šerlich     jelo  5  aut  
Na Hani�ku   jelo 5 aut 
9.30 Hani�ka  - foto- odjezd na lyžích z parkovišt� – terén upravený rolbou a 

projeté 2 stopy na Mezivrší a bunkrovkou na P�ticestí – Kunštátská kaple   
12.00   P�ticestí – zastávka na �aj – setkání s protijezdci –foto-vým�na klí�k� od aut    
14.00     Velká Deštná – foto - zastávka na �aj     
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14.45 Šerlich – odjezd z parkovišt� vlastními auty zp�t na Nový Hrádek    
Jednotlivé ro�níky tradi�ního p�echodu m�ly odlišný pr�b�h p�edevším podle po�así, 
ale p�i všech panovala mezi pochodníky dobrá nálada. Kdo jednou jel, vracel se. 
Nejv�tší �ást ú�astník� bývala  z Nového Hrádku, ale pochodovali jedinci i skupinky 
známých z blízkého i vzdáleného okolí. P�ed 5 lety se p�ipojila skupinka 12 lyža�� 
z �eské Skalice. Oblibu této akce a pod�kování organizátorovi Pavlu Bohadlovi 
vyjád�ili �lánkem ve Zpravodaji Sokolské župy Podkrkonošské – Jiráskovy. O každém 
p�echodu vedou Bohadlovi p�knou psanou i obrazovou kroniku. Z ní se také lze 
dozv�d�t, že „p�echod“ má již tradici dlouhou 25 let. Poprvé se jelo 24. ledna 1981. 
Do Rokytnice se ale až do roku 1995 jezdilo vlakem a autobusem. Fotografie prvních 
h�ebenových tras jsou ješt� �ernobílé a je na nich možné sledovat devastaci les� na 
vrcholcích. Kunštátská kaple byla nap�íklad v roce 1985 obklopena lesem. 
kulturní akce 
Jednotlivé oddíly a �lenové výboru zajistili v sokolovn� následující akce : Sokolský 
bál (15.1., výbor) , Pomlázková zábava (26.3., volejbal), Valná hromada (2.5.), 
Diskotéka (11.6., florbal), Posvícenská zábava (1.10., všestrannost), St�pánská 
zábava (26.12., fotbal). Každá zábava vždy vyžadovala 10 – 20 organizátor�. 
volejbal 
Pod vedením ing. Jeronýma Holého a Petra Bohadly hraje volejbal 6 zájemc�, z toho  
2 ženy. 2. dubna 2005 sehráli 5. a poslední zápas turnaje Amatérské volejbalové ligy 
v Hradci Králové a obsadili 5. místo ze 43 ú�astník�. 28. kv�tna hráli 1. turnaj 
Rychnovské volejbalové ligy a 19. listopadu záv�re�ný, 7. turnaj. 29. srpna se 
zú�astnili okresního finále vesnických t�lovýchovných jednot  a obsadili 5. místo 
z 25 ú�astník�. 
florbal a fotbal 
5. �ervence prob�hlo 1. kolo sout�že vesnických jednot v malé kopané ve Starko�i. 
V srpnu, v zá�í a v �íjnu prob�hlo 7 zápas� turnaje v malé kopané – Horská liga  
kterých se zú�astnilo vždy 8 - 11 hrá�� jednoty. Florbal a fotbal organizuje Vlastimil 
Krej�í a Radomír Lanta. 
Hrádouská va�e�ka 
XXIII. ro�ník pochodu se konal 14. kv�tna 2005. Ráno bylo +5 a odpoledne +18 
stup��, bylo polojasno a sucho. Po�et pochodujících op�t p�esáhl rekord, celkem se 
va�e�ky zú�astnilo 651 lidí, z toho 256 d�tí do 15 let. Zajímavou skupinkou bylo 40 
žák� ze Základní školy �esko-n�meckého porozum�ní (soukromé) z Prahy 8,  kte�í 
byli ubytováni v Penzionu Hrádek na Dlouhém. Do kroniky zapsali: „Hrádouská 
va�e�ka byla plná sluní�ka. Nožky d�ti nebolely, va�e�ky si vysloužily. A na p�íští 
va�e�ku p�ijedeme zase do Hráde�ku!“ Ú�astníci p�išli z 52 r�zných obcí, nejvíce 
z Nového Hrádku, 193. Nejstarším ú�astníkem byl ing. Jan Bláha (1933), rodinných 
kolektiv� bylo 42, velkou va�e�ku si odneslo 6 skupin : Hasi�i Nový Hrádek, 
Va�e�ká�i Nový Hrádek, Kmit Nové M�sto n.Met., Atletika Nové M�sto n.Met., 
Roš�áci Praha 1 a Pampelišky Praha 1. Kontrola s tradi�ním pohošt�ním byla  u Pábl� 
v bývalém p�írodním divadle v Tisu. Vylepšením bylo pivo �epované panem Páblem. 
. 

 
 

R   �   z   n   é   
 
Eistein�v rok fyziky 
Rok 2005 byl nazván Eistein�v rok fyziky. Génius A. Einstein v r. 1911 vyu�oval      
i na tehdy n�mecké Univerzit� Karlov�. Za p�evratnou teorii relativity r.1901 dostal 
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Nobelovu cenu. Vymyslel také kvantovou teorii. Bez n�ho by nebyla nejen ni�ivá 
atomová bomba (její použití ho velmi zranilo), ale nebyla by DVD a ani i u nás tolik 
rozší�ené mobilní telefony. M�l zvláštní fluidum. Vlasy jako hippies, ale vždy um�l 
vypíchnout základní problém.  
T�íkrálová sbírka 2005 
10. ledna prob�hla v obci každoro�n� po�ádaná �eskou katolickou charitou 
T�íkrálová sbírka na pomoc lidem v nouzi. Chodilo 6 skupin koledník� s dosp�lým 
doprovodem. Hezky zazpívali a ob�ané jim v�novali celkovou �ástku 32 tisíc korun  
(o 10 tisíc více než v p�edchozím roce). 
sonda na Titanu 
14. ledna na Titanu, m�síci planety Saturn, p�istála americká sonda. Let�la tam 7 let 
a m�la zjistit, zda-li tam existuje život. Na její konstrukci se podílel �eský odborník 
Ji�í Švestka, který zkonstruoval 1 z 12 elektrických p�ístroj� instalovaných na sond�. 
60 let od osvobození Osv�timi 
27. ledna 2005 uplynulo 60 let od osvobození koncentra�ního tábora Osv�tim Rudou 
armádou. Výro�ní den byl nazván Dnem památky ob�tí holocaustu a p�edcházení 
zlo�in�m proti lidskosti. Silným dojmem p�sobil pohled na ú�astníky, kte�í do Polska 
na pietní slavnost p�ijeli. P�ijeli bývalí v�zni, kte�í p�ežili a byli schopni cesty. Všichni 
se shodovali v tom, že nic horšího než pobyt v osv�timském koncentráku neprožili. 
Zahynuli Židé, Romové i ostatní, v Osv�timi celkem 1 a p�l milionu lidí.  P�ijelo 46 
státník� v�etn� Václava Klause. Polský prezident Kwasnievski �ekl, že máme 
povinnost k�i�et, že tady bylo peklo na zemi. Je nepochopitelné, že se mohou 
vyskytovat lidé, kte�í popírají holocaust.  
demokratické volby v Iráku 
30. ledna 2005 prob�hly v Iráku po 50 letech první demokratické volby. Voli�i 
mohli vybírat z více stran. Jejich pr�b�h byl ohrožován teroristickými 
samovražednými útoky, úto�níci volby necht�li. Za vším stál terorista Zarkáví. Auta 
v�bec nesm�la do ulic. Zahynulo  asi 40 lidí. P�esto se násilí nekonalo v takovém 
rozsahu, aby lidé nešli k volbám. Volit p�išlo 17 milion�  Irá�an�. Ú�ast byla 60 %, 
n�kde až 90 %. Sunnité volby bojkotovali. 
sníh na Saha�e 
30.ledna padal na Saha�e v Alžírsku sníh.  
známka na dopis za 7,50 K� 
1. února 2005 došlo ke zdražení poštovních poplatk� o 14 %. Známka na dopis i 
pohlednici stojí 7,50 K�. Nejdražší je posílání pen�z poukázkou, poplatek vzrostl na 
dvojnásobek. 
100 let od narození Voskovce a Wericha 
5. a 6. února vzpomn�la �eská televize  výro�í 100 let od narození naší nejslavn�jší 
klaunské dvojice Jana Wericha a Ji�ího Voskovce. Po celý víkend vysílala po�ady, 
ve kterých vystupovali. 
setkání Bush – Putin v Bratislav� 
24. února se v Bratislav� za p�ísných bezpe�nostních opat�ení sešli prezidenti USA a 
Ruska   George W. Bush  a  Vladimír Putin. P�ivítal je premiér Mikoláš Dzurinda. 
V�eleji byl p�ivítán Bush. Pro Slovensko to byla velká pocta. Americký a ruský 
prezident se shodli v názoru na Irán, aby nem�l jaderné zbran�. 
setkání Klaus – Bush  
8. b�ezna na p�íležitostném setkání prezident� Václava Klause a George W. Bushe 
v Bruselu p�edal náš prezident Klaus americkému prezidentovi knihu „Cesta 
k demokracii“,  ve které popisuje sled událostí v naší zemi v uplynulých letech. 
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kácení lip 
29. b�ezna , v úterý po Velikonocích, byly skáceny 2 staré lípy. Ob� byly zna�n� 
poškozené. Lípa u „Lepš�“ v rohu nám�stí byla prasklá po zásahu blesku a lípa u v�že 
kostela byla uvnit� shnilá a dutá. 
Grossova vládní krize - vrchol 
Ve vládní koalici �SSD, KDU-�SL a US-DEU došlo k rozkolu v názorech na 
nejasnosti týkající se financování premiérova bytu a dalších pen�žních aktivit jeho       
i jeho manželky Šárky. Lidovci navrhovali odstoupení premiéra Grosse, vládu ale 
sami nejprve opustit necht�li. 2. dubna odstoupil jako první Vladimír Mlyná� (US-
DEU). Po n�m to byli minist�i Šimonovský, C.Svoboda a L.Ambrozek (všichni KDU-
�SL). V parlamentu p�i hlasování Grosse podpo�ili komunisté. 25. únor 2005 
p�ipomn�l ob�an�m toto datum z roku 48, ale ze vzniku nové totality obavy nebyly. 
Byla to situace nejhorší po roce 89. Všichni se divili, co se to v zemi d�je. Že by 
KS�M za�ala udávat tón?  
Teprve 25. dubna Stanislav Gross odstoupil z funkce premiéra a 24. zá�í i z funkce 
p�edsedy �SSD. 
úmrtí papeže Jana Pavla II. 
2. dubna 2005  ve 21 hodin 37 minut p�ed o�ima celého sv�ta zem�el ve v�ku 85 let 
po 26 letech p�sobení v roli Svatého Otce osvícený a mimo�ádn� lidský papež Jan 
Pavel II. 8. duben – den jeho poh�bu – byl vyhlášen sv�tovým dnem smutku. Poh�bu 
se zú�astnily 3 miliony lidí v �ele se 70 státníky z celého sv�ta. Další miliony 
sledovaly ob�ad na televizních obrazovkách. Akreditováno bylo 3000 noviná��. Ob�ad 
vedl kardinál Josef Ratzinger. Lou�ili se katoli�tí kardinálové i nekatoli�tí 
patriarchové východních církví. Poh�ben byl v krypt� chrámu sv. Petra ve Vatikánu. 
D�stojný ob�ad p�enášela televize skoro 3 hodiny. 
Jan Pavel II. se narodil 18. 5. 1920 ve Wadowicích v Polsku, jmenoval se Karol 
Wojtyla. Byl to nejv�tší Polák v historii a v�bec první slovanský papež. Byl i t�etím 
nejdéle p�sobícím papežem a jedním z nejlepších. Byl nazýván papežem bez hranic. 
P�isp�l k pádu komunismu a pomáhal na cest� k demokracii. M�l moderní názory, 
zajímal se o v�du, pochopil a p�ijal moderní technologie (TV, mobily..). Jako první 
tento „katolický sv�tob�žník“ vstoupil do islámské mešity a do židovské synagogy. 
Obracel se i k ateist�m. Neúnavn� cestoval i ve vysokém v�ku po celé zem�kouli. Ve 
velké v�tšin� byl rád p�ijímán a vítán hlavami stát� a hlavn� prostými ob�any. 
Usiloval o sblížení národ� a církví. Byl zastáncem lidských práv a m�l velký smysl 
pro lidskou bolest. Byl to velký �lov�k, rozum�l lidem a narýsoval pro lidstvo mnoho 
nových cest. M�l rád život, nechyb�l mu smysl pro humor, napsal dokonce receptá� (r. 
1953 kucha� Je�ábek z �eského Krumlova  podle n�j sepsal Klášterní kucha�ku, která 
vyšla až v r.2004). Byl silný i v utrpení. Odpustil svému atentátníkovi. Také 
v posledních m�sících svého života nesl state�n� t�žkou nemoc doma ve Vatikánu. Do 
nemocnice necht�l jít. V posledních dnech upadal do bezv�domí, dostal infekci 
mo�ových cest a otravu krve. Lidé na vatikánském nám�stí sledovali jeho stav, 
pozorovali okno jeho pokoje a modlili se za n�j. Modlili se lidé po celém sv�t� – p�i 
mších v kostelích nap�, v Mexiku, v Betlém�, na Pob�eží Slonoviny i v Praze. Když 
kardinál oznámil smrt papeže slovy „ Pán ho p�ijal, církev žije dál“, zavládlo na 
vatikánském nám�stí ticho. Poté se rozezn�l svatopetrský zvon. 3. dubna ve 12.00 se 
na znamení smutku rozezn�ly kostelní zvony po celém sv�t�. Potom následovaly 
zádušní mše, 4. dubna se konala také v novohrádovském kostele sv.Petra a Pavla. 
Ostatky zesnulého sv. Otce byly 3 dny vystaveny a fronta k nim byla dlouhá 3 a p�l 
km. Co ud�lal Jan Pavel II. pro sv�t nebylo dáno jen kodexem víry , bylo to také jeho 
�lov��enství. 
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úmrtí monackého knížete Rainiera III. 
6. dubna ve v�ku 81 let zem�el nejdéle vládnoucí (od r. 1949) monacký monarcha  
kníže Rainier III. Byl dobrým manažerem, za jeho vlády se 20krát zvýšily p�íjmy 
monackého knížectví. Nahradí ho syn princ Albert. 
volba nového papeže – konkláve 
18. dubna se konalo v Sixtinské kapli ve Vatikánu konkláve (pod jedním klí�em) 115 
kardinál� z 52 zemí sv�ta. P�ítomen papežské volb� byl také �eský kardinál Miloslav 
Vlk. Po hlasování 4krát denn�, po dosažení nejmén� dvout�etinové shody, byl v po�adí 
265. papežem zvolen kardinál n�meckého p�vodu Josef Ratzinger. Tento 78 letý 
spolupracovník a p�ítel Jana Pavla II., v po�adí 8. n�mecký papež v historii, p�ijal 
jméno Benedikt XVI. Bílý kou� ze Sixtinské kaple 19. dubna ohlásil lidem na 
vatikánském nám�stí „Máme papeže!“. Nový papež se lidem p�edstavil za zvuku 
zvon�.  
nový premiér �R 
Po 10 týdenní vládní krizi podal Stanislav Gross  25. dubna demisi a novým 
premiérem prezident jmenoval tehdejšího ministra pro místní rozvoj  Ji�ího 
Paroubka. 
50. výro�í konce 2. sv�tové války 
8. kv�tna celá Evropa vzpomn�la 50. výro�í 2. sv�tové války. Provád�ly se simulace 
n�kterých boj� a vzpomínkové besedy za p�ítomnosti dosud žijících veterán� a 
pam�tník�. 
hokejové mistrovství sv�ta ve Vídni 
15. kv�tna na MS v ledním hokeji  ve Vídni vybojovalo naše mužstvo zlaté medaile, 
když ve finále porazilo Kanadu 3:0. Kana	ané byli velmi tvrdí, marn� se prali 
s kapitánem Smithem v�ele. Se všemi fanoušky národního mužstva se radoval trenér 
Vladimír R�ži�ka i prezident Klaus a premiér Paroubek, kte�í byli na finále p�ítomni. 
Sportovní vít�zství jsou vnímána jako národní prestiž. 
úmrtí here�ky Stelly Zázvorkové 
18. kv�tna ve v�ku 83 let zem�ela herecká legenda Stella Zázvorková. Oblíbená a 
vzd�laná here�ka (ovládala 5 jazyk�) pracovala a z�stala dámou až do konce svého 
života. Na otázku p�i novinovém rozhovoru „Na co se vy te	, v únoru 2005 nejvíc 
t�šíte?“ odpov�d�la : „Na jaro. Mám chu� do života a �íkám si. snad se dožiju 
dubnových t�iaosmdesátin. To bych byla velice ráda.“ A dožila se. Jako první �eská 
here�ka p�evzala ješt� v b�eznu 2005 �estného  �eského lva za celoživotní dílo. 
„Málem m� to porazilo,“ d�kovala here�ka za bou�livých ovací pražské Lucerny.  
oprava elektroinstalace v místním kostele 
21. kv�tna byla zahájena rekonstrukce elektroinstalace v kostele. Práce v�etn� 
úklidu skon�ily 3. �ervence a pou�ová mše sv. mohla být sloužena op�t v jeho 
prostorách. 
úmrtí herce Ji�ího Kodeta 
27. �ervna ve v�ku 67 let zem�el �len rozsáhlé herecké rodiny herec Ji�í Kodet. 
návšt�vy �erných �áp� v obci 
V kv�tnu a v �ervnu mohli ob�ané pozorovat skupinky �erných �áp� s 6 i více 
jedinci. Noc co noc h�adovali na mod�ínu Pod Smr�inou. Odvážili se i do obce, 
odpo�ívali i na budov� sokolovny. Na poli pod Pasí�ky byli vid�t velmi �asto. 
teror v Londýn� 
7. �ervence ot�ásl celým sv�tem teroristický útok v Londýn�. V ranní dopravní 
špi�ce v 8.51 hod vybuchla první nálož v metru, brzy následovaly další 2 výbuchy 
v metru a 1 v autobuse. Zahynulo více než 50 lidí a 700 jich bylo zran�no. Tony Blair 
ihned p�ijel ze summitu G8 a �ekl : „Zaúto�ili na nás barba�i.“ Londý�ané zachovali 
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obdivuhodný klid. Zrušili oslavy p�id�lení konání OH v r. 2012. K útoku se p�ihlásila 
skupina Al Kajdy, která je v Británii aktivní. Druhý den po výbuchu visely vlajky na 
p�l žerdi a metro zelo prázdnotou. 
hn�dí slimáci 
Léto 2005 bylo poznamenáno velkým výskytem hn�dých slimák�. Jejich invaze 
zasáhla celé Orlické hory. Nemilosrdn� pustošili zahrádky. Zahrádká�i je trp�liv� 
dennodenn� sbírali a ni�ili, p�esto boj se slimáky v�tšinou prohrávali. 
teroristické peklo v Egypt� 
Londýn nesta�il a v noci z  21. na 22. �ervence v 1.15 hod se odehrálo další  
teroristické peklo v p�ímo�ském letovisku Šarm aš-Šajch v Egypt� u Rudého mo�e. 
2  výbušné nálože explodovaly v luxusních hotelích a 1 nálož na tržišti. Teror 
nep�ežilo 88 lidí v�etn� jednoho 24 letého �echa, pracovníka cestovní kancelá�e z Ústí 
n.Lab.. Bomba ho zabila v kavárn�. Zran�no bylo 700 lidí. Bosí a v pyžamech b�hali 
po zemi plné st�ep�. Velice oblíbený a hojn� navšt�vovaný Šarm se ješt� v pátek ve 
dne zdál bezpe�ný. V sobotu letecký speciál odvezl 100 �eských turist� dom�.  
úmrtí ministra kultury Pavla Dostála 
24. �ervence ve v�ku  62  let zem�el populární ministr kultury, nejoblíben�jší 
politik,  herec Pavel Dostál. Podlehl rakovin� slinivky. Do poslední chvíle state�n� 
s nemocí bojoval a pracoval. O nemoci �íkal: „Té svini se nepoddám.“ Dále uvažoval: 
„Když je ti t�ch 62 let, tak si �íkáš : D�je se ti vlastn� n�co tak hrozného, kamaráde? 
Neprožil jsi snad hezký život? A kdyby nep�išlo tohle, jak dlouho bys tu ješt� mohl 
být – p�t, šest let, než by t� to kleplo?“ Byl to ministr všech. V oblib� byl u svých i 
opozi�ních politik�. Byl to „ správce kulturních v�cí“, velká kulturní osobnost. Jeho 
image dopl�ovala náušnice a oblíbená šála kolem krku.  Rozlou�ení s ministrem 
prob�hlo 28. �ervence v Národním divadle a následující den se konal poh�eb 
v rodinném kruhu v jeho rodné Olomouci.  
rekordní teplota 
28. �ervence 2005 nam��ili v pražském Klementinu teplotní rekord  + 34,7 stupn�. 
Celkov� ale bylo léto deštivé a po�así velmi prom�nlivé.  
15. ro�ník Akademických týdn� 
30. �ervence probíhal na Pavlátov� louce v Novém M�st� nad Metují  15. ro�ník 
Akademických týdn�. Program byl op�t bohatý a zajímavý. Ze známých osobností 
vystoupili nap�. P. Czendlik, P. Linhart, RNDr.Grygar, Doc.Ing. N�mcová, CSc. a 
další. 
nový ministr kultury 
Po zesnulém Pavlu Dostálovi jmenoval prezident republiky 17. srpna novým 
ministrem kultury do konce volebního období herce Vít�zslava Jandáka. 
mimo�ádná úroda hub 
Konec srpna p�inesl neobvyklou úrodu hub. Houby rostly všude a všechny druhy 
v�etn� bílých h�ib�. Lidé jich z lesa nosili ne kilogramy, ale desítky kilogram�. 
asfaltování cesty ke škole 
29. srpna bylo dokon�eno asfaltování cesty z nám�stí ke škole. 1. zá�í šli žáci i u�itelé 
ze svahu po p�kné cest�.  
hurikán Katrina 
30. srpna 2005 postihl 1,4 milionové americké m�sto New Orleans katastrofální 
hurikán Katrina dosahující rychlosti až 250km/h s následnou rozsáhlou povodní po 
prolomení nedostate�n� pevné mo�ské hráze. V krátké dob� bylo zaplaveno 80 % 
m�sta. Ve vod� se pohybovali hadi a aligáto�i, plavala mrtvá t�la zví�at i lidí, byly v ní 
chemikálie, benzin, hrozilo nebezpe�í otrav a infek�ních nemocí. Chyb�la pitná voda, 
potraviny, léky,  nešel elektrický proud. Stovky lidí nesta�ily utéci a z�staly uv�zn�ny 
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ve svých domovech. A to asi milion lidí opustil m�sto ješt� p�ed úderem hurikánu. 
Evakuace byla provád�na autobusy, mnozí  prchali kradenými auty, jiní p�šky. N�kte�i 
žili n�kolik dní na stadionu Superdome. Azyl nacházeli v texaském Houstonu. 
Tragédie se neobešla bez rabování supermarket�. V postižené oblasti byli i �eši- 
v�tšinou studenti. Jako ve vále�né zón� si p�ipadal �ech Marek Raniš, který zažil na 
vlastní k�ži provalení hrází. Se svým známým utíkal z hotelu p�ed stále stoupající 
vodou. Pomohla mu náhoda, narazil na vojáky, kte�í jemu a dalším  pomohli 
v evakuaci. Celkem zahynulo 1000 lidí. Prezident Bush slíbil 10 ½ miliardy na 
obnovení infrastruktury a znovuobnovení samosprávy, která se rozpadla. Zasažena 
byla i další m�sta. Katrina byla nejv�tší a nejdražší p�írodní katastrofa v historii USA, 
srovnatelná s útokem 11. zá�í 2001 v New Yorku.  
ušlapání lidí p�i islámské pouti v Bagdádu 
31. srpna p�i islámské pouti v Bagdádu bylo ušlapáno nebo se utopilo v �ece Tigris 
800 lidí. Na most� p�es �eku n�kdo vyk�ikl, že je mezi nimi atentátník. Nastala panika, 
která m�la hrozné následky.  
zdražení benzinu 
Po americkém hurikánu Katrina podražil benzin n�kde až na 35 K� za litr a byl 
nejdražší v historii. Pozd�ji cena klesla op�t pod 30 K�. 
otev�ení restaurace na Hrádku 
9. zá�í byla po letech znovu otev�ena restaurace Na Hrádku nad samoobsluhou. 
Nájemce p. Mrázek z �astolovic ji provozoval bohužel pouze do Vánoc. Velké 
náklady a malá návšt�vnost ho vyhnala do T�ebechovic. 
hurikán Rita 
24. zá�í postihl americké pob�eží další velký hurikán Rita dosahující  rychlosti      
200 km/h. P�ed nárazem na pevninu ztratil energii a byl slabší, než se �ekalo. P�esto 
byl evakuován 1 milion lidí. Hráz v New Orleansu se nepoda�ilo opravit, voda stoupla 
a utíkaly p�ed ní další 3 miliony lidí. Postiženo bylo m�sto  Port Artur a opakovan� 
také Luisiana.  
zem�t�esení v Pakistánu 
7. �íjna postihlo Pakistán u m�sta Islamabád silné zem�t�esení s epicentrem 10 km 
pod zemským povrchem. �áste�n� zasáhlo také Afganistán. Celkem v troskách 
zahynulo 54 tisíc lidí. 
zm�na vedení ministerstva zdravotnictví 
12. �íjna byla odvolána z funkce ministryn� zdravotnictví Milada Emmerová. Ve 
funkci ji nahradil razantní a ambiciózní David Rath, d�ív�jší prezident �eské léka�ské 
komory. 
zahájení digitálního vysílání �eské televize a rozhlasu 
21. �íjna za�alo v Praze poprvé digitální vysílání �eského rozhlasu a televize. Do 
konce roku za�alo digitáln� vysílat i Brno a Ostrava. 
zm�na technologie zimní údržby silnice 
Od prosince, výjime�n� b�hem sezóny, došlo ke zm�n� zimní údržby okresní silnice.  
Poprvé se za�ala silnice solit. Sjízdnost silnice p�edevším na Náchod byla tak špatná, 
že se správa silnic z bezpe�nostních d�vod� rozhodla pro tuto zm�nu. �idi� autobusu 
dokonce jednou musel nad vodojemem z�stat stát a volat pro posypové vozidlo. Velmi 
spokojeni byli všichni �idi�i. 
�asté výpadky elektrického proudu 
Záv�r roku byl poznamenám  �astými výpadky elektrického proudu zp�sobenými 
velkými mrazy a p�emírou sn�hu. Proud nešel opakovan� kratší dobu po n�kolik dní a  
z 22. na 23. prosince po celou noc. Vypadl i 24. na Št�drý den kolem poledne.  
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silvestrovská tragédie v Rohá�ích 
Poslední den v roce došlo k nejtragi�t�jší nehod� ve slovenských Rohá�ích. Pod 
lavinou tam z osmi�lenné skupiny zahynulo 7 �eských horolezc�. Jediný zachrán�ný 
sta�il mobilem p�ivolat záchrance, ale na záchranu již bylo pozd�. Horolezci bohužel 
nerespektovali zákaz horské služby a podcenili nebezpe�í. 
                                                                                                                                                                                                                     
 

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

 
 
Manžel�m se narodili   (13 d�tí) 
 
Josef a Pavla �tvrte�kovi    Nový Hrádek Kon�iny 215   12. 2. 2005 Rychnov n. 
Kn. 
       dcera   A d é l a 
       dcera   H a n a 
 
Josef a V�ra  Kom�rkovi     Nový Hrádek  307               20. 3. 2005  Opo�no 
        dcera  A n e t a   
 
Josef a Eva   Noskovi      Nový Hrádek  348    30. 3. 2005   Náchod 
        dcera  T e r e z a 
 
Tomáš a Lucia  Hrn�í�ovi     Nový Hrádek  64      8. 5.  2005   Náchod 
        syn   A d a m 
 
Leoš a Michaela  T o l g o v i     Nový Hrádek  347    24. 5. 2005   Náchod 
         syn   J a k u b 
 
Petr a Veronika  B o h a d l o v i  Nový Hrádek  347   12. 6. 2005    Opo�no 
           syn  V o j t � c h 
 
Karel a Radka  Šr�tkovi       Nový Hrádek  300   14. 6. 2005    Opo�no 
          dcera  N i k o l a 
 
Dalibor a  Hana  M o ž n ý c h     Nový Hrádek  355   14. 7.  2005    Náchod 
           dcera  L e n k a 
 
Zden�k a Jana  H u d k o v i        Nový Hrádek  359     6. 8. 2005    Opo�no 
           dcera  K a t e � i n a 
 
Martin a Radka  S t � í b r n ý c h   Nový Hrádek  93    22. 9. 2005     Náchod 
               syn  J a k u b 
 
Petr a Anna  H l a v á � k o v i         Nový Hrádek  309     7. 10. 2005      Náchod 
               syn   B e n e d i k t 
 
Pavel Krásný a Lucie Pazderová    Nový Hrádek  337    17. 12. 2005      Opo�no 
                syn  T o m á š 
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S � a t e k      u z a v � e l i  
 
Martin Škopík -  Nový Hrádek   a    Petra Hofmanová - Praha     11. ledna 2005 
           na Obecním ú�ad� 
 
Martin  Škrobák – B�eclav  a  Zlata Marková – Ždírec n. Doubr,        23. dubna 2005 
            na Obecním ú�ad� 
 
Vladimír  Fišer  a  Pavlína  Grimová – Nový Hrádek     16. �ervence 2005 
            na Obecním ú�ad� 
 
Tomáš  Ježek  a  Petra Nemeitová – Nový Hrádek          3. zá�í 2005 
            na Obecním ú�ad� 
 
Vladimír  Hofman  a  Romana Vitásková – Nové M�sto n. Met.          22. �íjna 2005 
            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 
 
Josef a  Marie   Hánlovi     Nový Hrádek  123       18. �ervna  2005 
 
Ferdinand a Marie  Hlavá�kovi           Nový Hrádek  7       18. listopadu 2005 
 
Zden�k a  Marie  Drašnarovi    Nový Hrádek   269       19. listopadu 2005 
 
Blahoslav a Milada Šritrovi     Nový Hrádek  127         31. prosince 2005 
 
 
Z    n a š i c h     � a d     o d e š l i  
 
Anežka Št�pánová z Nového Hrádku �p. 141 zem�ela ve v�ku  91 let 8. února 2005 
v Domov� d�chodc� v Náchod�. Poh�bena byla 15. února na místním h�bitov�. 
Pocházela z Ohnišova, kde se také seznámila se svým manželem. Když se vdala, 
odst�hovali se s manželem na Nový Hrádek k Lepšovým na nám�stí. Najali si od paní 
Lepšové pole a hospoda�ili. M�li 1 – 2 kon�, manžel provozoval povoznictví a 
pracoval v lese s ko�mi. Vychovali  3 syny, Josefa, Miloše a Ivu. T�žko se smi�ovali 
s tragickou smrtí nad�jného syna Miloše. Zesnulá pracovala celý život v zem�d�lství. 
Byla velmi pracovitá, neúnavn� konala i t�žkou práci. Ješt� se synem Milošem 
postavili nový rodinný domek. Byla rozhodná a energická a žila jen pro svou rodinu .  
  
Anna Martinková  z Nového Hrádku zem�ela ve v�ku 93 let  20. srpna 2005 
v domov� Oáza v Novém M�st� n. Met. Zesnulá  byla  rozená Drašnarová a pocházela                                                              
z Nového Hrádku – Dol�. Vdala se za listonoše Jind�icha Martinka. Celý život 
pracovala v továrn�, nejprve v textilní, pozd�ji v družstvu Velorex. Odtud odešla do 
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starobního d�chodu. S manželem vychovali dceru Marii. Dcera brzy ovdov�la a 
z�stala s dv�ma dcerami – dvoj�aty sama. �asto matku navšt�vovala. Zem�elá se 
dožila také smrti své jediné dcery. Žila prostým životem pro svou rodinu, byla tichá a 
skromná. Oporou jí byly až do konce života její vnu�ky. 
Jind�ich Šotola z Nového Hrádku �p. 294 zem�el ve v�ku 83 let 3. zá�í 2005 
v Domov� d�chodc� v Náchod�. Poslední rozlou�ení se konalo 9. zá�í v Husov� sboru 
C�SH v Novém M�st� nad Metují. Po církevním ob�adu byl zem�elý p�evezen ke 
zpopeln�ní. Zesnulý pocházel z Nového Hrádku – Podfary. Byl nejstarší ze 3 syn�. 
V mládí se vyu�il �íšníkem a pracoval v �ad� pohostinských za�ízení. Nejprve to bylo 
v Olešnici v Orl.h.. Po znárodn�ní živnosti se s manželkou p�est�hovali k jejím 
rodi��m – Vackovým - do Nového Hrádku. Pracovali v místním pohostinství a pozd�ji 
byl zesnulý mistrem v Kovodružstvu. V d�chodu op�t pracoval v pohostinství 
v Mezilesí a v �eské �ermné. S manželkou vychovali dcery Evu a Mílu. Zesnulý byl 
spole�enský, p�ímý a sv�j. Po mozkové p�íhod� žil v domov� d�chodc�. 
 
 
Z ob�an�, kte�í z Nového Hrádku pocházeli nebo k n�mu m�li blízký vztah v roce 
2005 zem�eli : 
 
Rostislav R�ži�ka 28. dubna ve v�ku 79 let, Ivo �íha  5. �ervence  ve v�ku 55 let, 
Jan Beránek  Dobruška, t.�. Nový Hrádek 134  23. zá�í ve v�ku 52 let  a Jaroslav 
Škalda  �eská �ermná  9. listopadu  ve v�ku  64 let. 
 
 
 
 
    Zapsala        Anna Marková, kroniká�ka 


