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Leden 
Ani se začátkem nového roku nepřišla zima. Bylo teplo, bez sněhu, počasí naprosto 
„nezimní“. Tažní ptáci neodletěli, lidé nosili z lesa houby a ve sklenících rostl salát. Teploty 
ráno vystoupaly až na +8 stupňů. 18. ledna se přes celou republiku přehnal orkán KYRILL 
rychlostí 70 až 216 km/hod. Vyžádal si i 3 lidské oběti, většinou po pádu stromu. Lesní 
polomy byly rozsáhlé, ČEZ vyhlásil stav nouze a noc a celý den nešel v obci proud. Několik 
hodin nebyl průjezdný úsek silnice Nové Město-Náchod. Ochladilo se až ke konci měsíce a 
24. ledna napadlo asi půl metru mokrého sněhu. Sněhová nadílka  způsobila kalamitu a mj. na 
30 hodin zastavila provoz letiště Ruzyň. 27. ledna byl poprvé v sezóně na Panské stráni 
spuštěn lyžařský vlek.  Byl to nejteplejší leden za posledních 46 let s průměrnou teplotou –3,6 
stupně. Tak teplou zimu a tak málo sněhu nikdo nepamatoval. 
Únor 
Začátkem února se na stráni několik dní lyžovalo, ale sníh byl mokrý. Ranní únorové teploty 
se pohybovaly kolem nuly, minimum –3 (při vyjasnění) a maximum +4 stupně. V polovině 
měsíce sníh skoro zmizel. Vyrazily sněženky a sníh je vzápětí tenkou vrstvou zasypal. 
Lyžařská sezóna byla sotva 14 dní. Při mrznoucím mrholení se tvořilo náledí. Namrzlé silnice 
při teplotách kolem nuly jsou pro současné zimy typické. 
Březen 
Teplý ráz si zima uchovala i v březnu. Vlastně ani žádná zima nebyla. Občas přišla 
chumelenice, ale teploty nad nulou sníh hned likvidovaly. Kvetly sněženky a bledulky. Ranní 
teploty klesly pod nulu pouze dvakrát za celý měsíc. Ranní maximum bylo +8 stupňů. Počasí 
bylo příjemné, slunné. 
Duben 
Dubnové noci byly chladnější, ve dne však bylo teplo. Teploty téměř pod nulu neklesly a 
několikrát  při vyjasnění se vyšplhaly až na +18 stupňů. Skoro nepršelo, byl to nejsušší duben 
od roku 1961. 25. dubna vykvetly třešně. 
Květen 
Začátek května byl chladnější, ale rozkvetlé byly již i jabloně. Oteplilo se až na +14 ráno, 
koncem měsíce i na +24 stupňů. Kolem 20. května byla letní vedra s maximem ve stínu +27 
stupňů. Prudké přeháňky s větrem se strhly  11., 12. a s bouřkou 28. května. Závěrem měsíce 
se ochladilo na +9 stupňů ráno. V zahrádkách se objevili hnědí slimáci. 
Červen 
Dál panovalo dlouhodobé sucho. Počasí bylo letní s ranními teplotami 15-20 stupňů. Občas 
přišel v noci vydatný déšť, někdy s bouřkou a kroupami. V polovině měsíce bylo několik 
tropických dní, jejichž teplota dosahovala přes +30 stupňů ve stínu. Po teplotním rekordu 20. 
června přišla bouřka s přívalovým deštěm a silně se ochladilo. Do konce června bylo 
proměnlivé, spíše chladné počasí. 
Červenec 
Měsíc začal chladnějším počasím, bylo větrno s přeháňkami. V polovině července se citelně 
oteplilo a přišlo několik tropických dní s teplotami přes +30 stupňů. 17. července bylo 
nejteplejší ráno v roce s teplotou +23 stupňů. Velké vedro bylo celý týden. Příroda si 
pospíšila, kvetly i rané listopady. Konec měsíce byl chladnější. 
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Srpen 
Srpnová rána i noci byly chladnější.  15. a 16. srpna bylo velké dusno, které 17. vystřídal 
celodenní déšť a 19. se strhla velká bouřka s deštěm. Dále bylo proměnlivé počasí, ke konci 
měsíce bylo pěkně, spíše chladno, s ranní teplotou +9 stupňů. 
Září 
V září byly noci chladné, 4. září na horách sněžilo. Počasí bylo deštivé, pršelo skoro každý 
den až do 20. září. Objevily se spousty hub v lese. Od 21. září bylo jasno a bez srážek. Letní 
počasí vystřídal 25. liják a přeháňky trvaly až do závěru měsíce. Ranní teploty se pohybovaly 
od +5 do +10 stupňů. 
Říjen 
Začátek října byl jasný a slunečný. Ranní teploty se pohybovaly v rozmezí +5 až +13 stupňů. 
Ve dne bylo kolem +16 stupňů. 14. října se objevil první šedivák a 19. padal první sníh. 
Souvislá sněhová pokrývka vydržela asi 3 dny. Nejchladněji s ranní teplotou –2 stupně bylo 
22. října. Ledový vítr způsobil, že zmrzly jiřiny. Od 24. října bylo tepleji, ranní teplota stoupla 
až k +8 stupňům. 
Listopad 
Ranní listopadové teploty byly dále příjemné až +8 stupňů. 5. listopadu znovu chumelilo, 
napadlo 5 cm mokrého sněhu. Přeháňky byly smíšené, ráno bylo většinou na nule. Martin 
přijel opět na bílém koni,strhla se vichřice a od 11. do 18. listopadu ranní teploty nad nulu 
nevystoupily, pohybovaly se od –2 do –4 stupňů. Sněhová pokrývka dosáhla 50 cm, děti 
sáňkovaly a 3 dny byl v provozu lyžařský vlek. Byly problémy s vyhrnováním sněhu a 
shazováním ze střech. 19. listopadu nastala prudká obleva, po sněhu zůstaly hromady jako na 
jaře. Zimní ráz si počasí udrželo až do konce měsíce. 
Prosinec 
Sněhová pokrývka byla začátkem měsíce asi 15 cm. Začalo pršet a ranní teploty byly až do 
12. prosince nad nulou. Mrznout začalo 13. Převážná část měsíce byla mrazivá, ale bez sněhu. 
Lyžařský vlek se v prosinci vůbec nerozjel. Ranní minimum bylo –10 stupňů. O Vánocích se 
příroda oblékla do krásné jinovatky, která vydržela celý týden.  
 

 
 

Š  k o  l  s t  v í   -   školní rok   2006/2007 
 
 

Mateřská škola 
2006/2007 
Kapacita mateřské školy byla zcela využita, bylo zapsáno 40 dětí. Třídu dětí 3-5 letých 
s počtem 25  vedla Bc. Alena Lokvencová a třídu předškoláků s počtem 15  Zdenka 
Wildmannová. Školu řídila Soňa Brázdilová a již třetím rokem péči o Elišku Balcarovou 
zajišťovala osobní asistentka Hana Poláchová za obdobných podmínek jako v předchozích 
letech. Ve školní jídelně došlo ke 2 změnám. Vedoucí kuchařka Miroslava Ducháčková 
odešla k 31. 12. 2006 do důchodu a nahradil ji kuchař Petr Dobeš. K témuž datu odešla i 
pomocná kuchařka Markéta Vaňková a nahradila ji Irena Smolová. 
výchovně vzdělávací program 
Školní vzdělávací program měl v uplynulém roce název „Cestujeme s Frymbulínem“. 
Maňásek – Frymbulín, skřítek novohrádecký, provázel po celý rok děti na cestách za zdravím, 
hudbou, do pohádek, přírody, do světa vynálezů, k přátelům, do minulosti, aj. Ve spolupráci 
s logopedy SPC se učitelky věnovaly logopedické prevenci. Aktivně se mateřská škola 
zapojila do ekologické soutěže a pomohla obci vyhrát soutěž ve třídění odpadu nazvanou 
Čistá obec.  
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spolupráce s veřejností – akce školy 
V průběhu roku podle ročního období, podle svátků různých druhů, pro zdokonalení zručnosti 
i fyzické kondice dětí   učitelky připravily zajímavý a estetický program. Pouštění draka, 
zdobení perníčků, pečení bramborových placek, sbírání hub a další činnosti jsou již tradicí. 
Výzdoba školních prostor se často obměňovala a je stále pěkná.  Probíhala setkání s rodiči a 
při besídkách i se širší veřejností v kině. Vánoční besídka v kině byla „Frymbulínská“, pěkný 
byl únorový karneval, veselá byla velikonoční koleda, dojemné přání maminkám k svátku. 
Dětský den se uskutečnil na školní zahradě. Na hasičském hřišti děti viděly výcvik 
policejního psa předvedeného policisty, obědvaly v polní kuchyni a dokonce blízko nich 
přistála helikoptéra.  Výlet byl na zámek do Náchoda podívat se na medvědy. Na závěr 
školního roku děti přespaly ve školce a vystoupily na školní akademii. V dubnu absolvovaly 
10 lekcí plaveckého výcviku . 
Pro ples rodičovského sdružení pracovnice mateřské školy zajišťovaly ceny do tomboly a 
výzdobu sálu. 
 
 
Základní škola 
2006/2007 
 
Slavnostní zahájení školního roku proběhlo 4. září 2006. Prvňáčky přivítala ve třídě paní 
učitelka Jana Soukupová, ředitel školy Josef Petera a starosta městyse Vladimír Říha. 
V ostatních třídách zahájily školní rok třídní učitelky, seznámily žáky s rozvrhem hodin a 
informovaly je o bezpečnosti a správném chování ve škole. 
personální obsazení 
Začátkem roku 2007 odešla na mateřskou dovolenou učitelka Soňa Paarová, vrátila se ke 
konci školního roku. Během její nepřítomnosti ji zastupoval Karel Tůma. Do starobního 
důchodu odešla školnice Jana Dušková a skončil také pracovní poměr jejího manžela Josefa 
Dušky. Na místo školnice nastoupila Markéta Vaňková (1.1. 2007). Na konci školního roku 
odešla do důchodu Jana Machová a k 1.7.2007 na její místo nastoupila uklízečka Libuše 
Menyheiová. Ostatní personální obsazení se nezměnilo. 
stav žactva 
Stav žactva k 1. září 2006 byl 153 žáků, z toho bylo 13 prvňáčků a 20 žáků 9. třídy školu 
opustilo. Průměrný počet žáků ve třídě byl právě na hranici 17. Do školy docházejí žáci ze 16 
obcí. Z Nového Hrádku  78, z Bohdašína 14 a z České Čermné 13. 
vzdělávání 
Vzdělávání probíhalo dále podle programu MŠMT Základní škola. V závěru školního roku 
školská rada schválila  „Školní vzdělávací program Základní školy Nový Hrádek, okres 
Náchod – Škola s rozhledem“. Začne se uskutečňovat v 1. a 6. třídě od školního roku 
2007/2008. Volitelné předměty a náboženství byly vyučovány ve stejném rozsahu a 
obdobným způsobem jako v předchozím roce. 
kurzy a zájmové útvary 
Ve škole pracovaly kroužky : matematika, informatika, český jazyk, sborový zpěv, hra na 
flétnu, ruční práce, počítače pro nejmenší, zdravotnický, angličtina , němčina.  
akce a soutěže 
Nejvýznamnější akcí byl Projektový den Žijeme v EU (dokončení grantu), exkurze do 
Německa (Saska), Zahájení měření Globe. Ještě více se rozšířila spolupráce s veřejností a se 
zřizovatelem a zapojení do společenského života v obci. Žáci a učitelé pomáhali při úpravách 
okolí školy a při propagaci třídění odpadů.Vystoupili v Domově důchodců v Náchodě, 
zúčastnili se zájezdu k větrným elektrárnám, připravili během roku několik školních besídek a 
výstav a závěrečnou akademii. Spolu s MŠ připravili již 7.ples rodičů a přátel škol. O 
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Velikonocích se uskutečnilo pásmo katechického centra. V pěvecké soutěži Jaroměřský 
slavík obsadila Petra Matějčková 2. místo a Vendula Kávová a Tereza Suchánková 3. místo a 
v soutěži Karlovarský skřivánek se Vendula Kávová umístila na 1. místě. Ve zdravotnické 
soutěži obsadily hlídky žáků 1. stupně 1.a 2. místo a hlídka 2. stupně 1. místo. Žáci byli 
úspěšní v matematické soutěži Klokánek a účastnili se Pythagoriády. Z dalších akcí to byl 
Comby koncert pod širým nebem, Miss Panenka 2007, Den s Policií, aj. 
internetové stránky 
Ředitel školy již druhý školní rok informoval veřejnost prostřednictvím pečlivě vedených 
internetových stránek. 
materiální zabezpečení – údržba – opravy 
Na podzim roku 2006 byla dokončena oprava severní stěny školy, vyměněna poslední okna 
v historické části budovy. V průběhu roku se pokračovalo v opravách opěrné zdi u školního 
hřiště a bylo vztyčeno oplocení na dvou stranách do výše 5 m. Povrch hřiště prošel první 
terénní úpravou. Na pozemku pod hřištěm se vykácely stromy a zřizovatel plánuje jeho další 
využití. Po náročném vyklizení půdy ve staré části budovy začátkem roku 2007 začaly práce 
na půdní vestavbě učeben v podkroví.Vzniknou 3 nové učebny, toalety, hygienická kabina, 
kabinety. Celou akci pomáhá zřizovateli finančně zajišťovat Krajský úřad a Nadace ČEZ. 
závěr školního roku  2006/2007 
Školní rok uzavřela tradiční školní akademie. Slavnostně byli přivítáni  noví prvňáčci a 
ošerpováni byli absolventi. Poslední školní den se rozloučil se žáky 9. ročníku v obřadní síni 
úřadu  městyse starosta Vladimír Říha. 
 
 

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

 
 
počet obyvatel 
K 31. 12. 2007 měl Městys Nový Hrádek  737 obyvatel . Narodilo se 11 dětí ( 8 děvčat,  3 
chlapci), zemřeli  4  občané, přistěhovalo se  24 a odstěhovalo 17 obyvatel. 
 
V roce 2007 se veškerá snaha zaměřila na soustředění finančních investičních prostředků a 
zahájení  půdní vestavby v Základní škole Nový Hrádek. Ostatní kapitoly byly 
financovány podle možností. 
 
vodní hospodářství 
Do rozšíření vodovodního řadu napojováním novostaveb za truhlárnou Bareš, dvou 
novostaveb v Rokolské ulici a opravy potrubí z ulice Hradní na „úvrať“ k domku Davida 
Beka se investovalo 70 tisíc Kč. 
odpadové hospodářství 
Za rok 2006 jsme převzali ocenění Čistá obec a získali odměnu 80 tisíc Kč a 9 nových 
kontejnerů na tříděný odpad.  6. a 7. prosince 2007 proběhlo v městysi natáčení České 
televize pro pořad  Náš venkov vyvolané úspěchem v soutěži třídění odpadů. ČT 2 pořad 
vysílala 26. ledna 2008. V soutěži se pokračovalo i v roce 2007 a je stále co zlepšovat. 
Odpadové hospodářství je téměř vyrovnané – příjmy 323 tisíc a náklady 326 tisíc Kč. 
místní komunikace 
Obecní cesty, jejich neutěšený stav, jsou pro Nový Hrádek bolavým problémem. Nejhorší 
úseky jsou Náměstí, cesta na Dlouhém a cesta k bytovým domům u kina. Cesta na 
Dlouhém je hlavně občany Olešnice v Orl.h.  a naopak návštěvníky Orlických hor využívána 
jako zkratka státní silnice.Dlouholetý problém s touto silnicí by vyřešilo její převedení do 
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majetku státu. Díky aktivitě občanů z Klainovy ulice se opravil povrch cesty kolem Písníku. 
Vybagrovala se cesta na Humenec, odbagroval se také měkký povrch a navezl se štěrk za 
truhlárnou Bareš. Štěrkem se pokryly cesty u chat Ministerstva vnitra, u tábora Astra, 
k továrně u Smrčků a k paní Klamtové včetně opravy dřevěného mostku. Opravy cest stály asi 
100 tisíc Kč. 
obchod a služby 
Pět obchodů na Náměstí dobře fungovalo po celý rok. Skončilo ubytování v penzionu Na 
Hrádku a otevřelo se ubytování v restauraci Na Kovárně. Dostatek míst nabízí penziony 
Hrádek na Dlouhém a  Astra. Tyto penziony jsou využívány pro týdenní rekreaci, kurzy a 
školy v přírodě. 
školství 
Pro školství se podařily sehnat značné částky peněz z různých dotačních titulů. V první a 
druhé etapě půdní vestavby se proinvestovaly 2 miliony 915 tisíc Kč z obecního rozpočtu, 
nadace ČEZ, Programu obnovy venkova z Ministerstva pro místní rozvoj. Vybudovalo se 
přístupové schodiště, podlahy a zabudovala střešní okna. V prosinci proběhla kolaudace a 
v požadovaném termínu byl proveden nezávislý audit první etapy. Zbývá etapa třetí. 
Souběžně probíhala úprava povrchu hřiště u školy, výměna oplocení včetně vybudování 
bezbariérového přístupu a opravy opěrné zdi. Náklady na víceúčelové hřiště byly 260 tisíc Kč, 
z toho 182 tisíc činila dotace od Krajského úřadu. Po rekonstrukci bude hřiště využívat škola 
a bude sloužit i veřejnosti. Pozemek pod hřištěm, pronajatý od Bělobrádkových, bude 
proměněn v odpočinkové centrum. Do školní jídelny byl za 61,5 tisíc Kč zakoupen nový 
sporák. 
kultura 
Pro pořádání kulturních akcí má Městys Nový Hrádek 2 stánky - budovu kina a sokolovny, 
případně místní kostel. Na začátku roku 2007, po nástupu nového vedoucího kina Milana 
Cháry, byla na promítací přístroje v kině instalována azurová lampa, která umožňuje 
promítat i nové filmy. Promítáním nových filmů se znatelně zvedla návštěvnost a promítá se 
častěji než v předchozích letech. Náklady na provoz kina vzrostly, ale došlo také k nárůstu 
příjmů z 20 tisíc na 92 tisíc korun ročně. Byl proveden nátěr střechy a oprava okapů na 
budově kina nákladem 70 tisíc Kč. Tradicí se stává pořádání pouťových řemeslnických 
trh ů. Celkové náklady na všechny kulturní akce a veškeré kulturní dění v roce 2007 byly 258 
tisíc Kč. Patří sem i provoz knihovny a vedení písemné a obrazové kroniky . 
Sbor dobrovolných hasičů 
Hasiči jsou rozpočtovou organizací městyse, proto jejich materiální zabezpečení zajišťuje 
převážně městys. Pro hasiče byla v uplynulém roce koupena přenosná motorová stříkačka 
za 98 tisíc Kč. Celkové roční náklady na zajištění činnosti hasičů byly 152 tisíc Kč. 
tělovýchova a sport 
Vedení městyse se podle možnosti snaží podporovat také sportovní aktivity a činnost Sokola. 
Na pořádání tradičního pochodu Hrádouská vařečka získal městys pro TJ Sokol 111 tisíc Kč 
z evropských fondů a ze svého rozpočtu přispěl 40 tisíci Kč. Na opravu střechy budovy 
sokolovny přispěl částkou 10 tisíc Kč. Představitelé obce si jsou plně vědomi potřebnosti 
sokolovny pro všechny občany městyse a stále větších nákladů na její údržbu. Stav budovy je 
neuspokojivý a Sokol není sám schopen pro omezenost svých příjmů najít nějaké razantní 
řešení. 
veřejné osvětlení 
Na veřejné osvětlení byla vyčerpána částka 135 tisíc Kč. Nově byl zřízen 1 světelný bod u 
Burketů. V noční době se osvětlení vypínalo, vadná svítidla v okrajových částech, která 
sloužila chalupářům omezený počet dní v roce, se neobnovují. Při výměně svítidla jsou 
instalovány úsporné žárovky. 
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věci bytové 
V roce 2007 se pokračovalo v opravách a modernizaci bytového fondu. Vyměnila se okna u  
6 obecních bytů. Celkové náklady byly 595 tisíc Kč, z toho 250 tisíc Kč se čerpalo z Fondu 
rozvoje bydlení a s financováním pomohli také uživatelé předplacením nájemného. 
pohřebnictví 
Městys se stará o to, aby i hřbitov byl důstojnou vizitkou pro občany i návštěvníky. Provádělo 
se sečení všech jeho ploch, úklid listí a hřbitovního odpadu. Údržba stála 36 tisíc Kč. 
veřejná zeleň 
Péče o veřejnou zeleň a pořádek na veřejných prostranstvích je po léta pro vedení městyse 
prioritou. Sekal  se park na Náměstí, zelené pásy podle cest, školní zahrady a někdy i 
pozemky, které majitelé zanedbávají a ty hyzdí celkový vzhled městyse. Péče byla věnována 
řezu stromů a keřů, případně jejich odstranění při polomech (lípa v Hradní ulici a smrk 
v Rokolské ulici se rozlomily při bouřce 18. července 2007). Chloubou městyse byly pásy 
růží a květin, osázené truhlíky u hřbitovní zdi i v oknech úřadu městyse. Celková částka na 
péči o veřejnou zeleň a soustavný úklid veřejných prostranství dosáhla výše 472 tisíc Kč. 
V částce jsou obsaženy i náklady na mzdy pro celkem až 6 nezaměstnaných, kteří jsou 
zaměstnaní na veřejně prospěšných pracech, 
 

 
 

K u  l  t  u  r  a  
 
 

O kulturu v obci se spolu s vedením obce starají sokolové, hasiči, školy, myslivci, farní úřad a 
Červený kříž. 
Lednové a únorové soboty vyplňovaly plesy. 
Sokolský bál 
6. ledna uspořádala TJ Sokol Sokolský bál s hudbou MAXI BEND. Na plese dobré 
společenské úrovně tančilo více než 150 tanečníků. Některé tanečnice se dokonce  vrátily 
k dlouhým toaletám. Nechyběla ani tombola a předtančení bratrů Petrových s partnerkami. 
Myslivecký ples 
20. ledna se konal Myslivecký ples s hudbou Elastic . Výborná myslivecká kuchyně přilákala 
280 návštěvníků.. 
změna ve vedení kina 
24. ledna převzal vedení kina od manželů Martinkových Milan Chára , který jako jediný 
projevil o tuto práci zájem. Promítačem se stal Jan Kejzlar z Náchoda. Později ho začal v této 
práci střídat Petr Řehák, který žije střídavě v naší obci a v Táboře. 
přednáška Albánie 
26. ledna přednesl v kině misionář P. Vincent Zoltán z Dobrušky zajímavou přednášku 
nazvanou Albánie. Z vlastní zkušenosti popsal nesmírnou bídu obyvatel, kteří i na začátku 3. 
tisíciletí dokážou sáhnout ke krevní mstě při vyrovnávání osobních účtů. 
přednáška Putování za ruskou duší 
9. února P. Jaroslav Linhart přednesl v  kině přednášku s promítáním diapozitivů nazvanou 
Putování za ruskou duší. Posluchači  mohli spolu s ním nahlédnout do země, kde je vše 
„obrovské“ a která skýtá velké dosud nevyužité možnosti zejména přírodního bohatství. 
Po „tajemném“ Rusku na trase Kijev, Jekatěrinburg, Ural, Moskva, Petrohrad putovalo 6 
poutníků, 3 kněží a 3 učitelé. S nádhernými chrámy, ermitráží Petrodvorce a dalšími skvosty 
ostře kontrastoval deprimující venkov s „děrevňami“. Rozdíly jsou v Rusku stále obrovské. 
Škoda, že poslouchalo jen 40 lidí. 
 



 7 

Hasičský bál 
10. února uspořádali místní hasiči Hasičský bál. Při hudbě HEKTOR se dobře pobavilo asi 
180 tanečníků. 
7. ples rodičů a přátel škol 
24. února se konal  7. ples rodičů a přátel školy tradičně s vysokou společenskou úrovní. 
Hrála hudba ERRORI a předtančení předvedly 2 skupiny žáků místní základní školy. Na 
závěr společenské sezóny se dobře pobavilo 230 účastníků. 
Karneval pro děti 
25. února po školním plese uspořádala TJ Sokol oblíbený a hodně navštívený Karneval pro 
děti při reprodukované hudbě. 
Josefská zábava 
17. března se konala v místní sokolovně Josefská zábava. 
Velikonoční výstava v ZŠ 
3. dubna proběhla v ZŠ  Velikonoční výstava s milým programem a občerstvením účastníků 
ve školní cvičebně. 
Velikonoční zábava 
7. dubna pozvali místní hasiči a hudba HEKTOR do sokolovny zájemce na Velikonoční 
zábavu. 
Než se rozjedeme na prázdniny aneb Na Novém Hrádku červen patří dětem 
Takto byly souborně nazvány všechny akce pořádané v Městysi Nový Hrádek v červnu 2007 
(country koncert, školní dětské dny, cesta pohádkovým lesem, pojízdná výstava o recyklaci 
odpadů, loutková pohádka, odpoledne s hasiči, den s policií, filmové představení, 
frymbulínská noc v MŠ, aj.). Na organizaci akcí se podílel úřad městyse, školy a všechny 
zájmové složky. 
Borová – svěcení obecního praporu a znaku obce 
Ve dnech 16. a 17. června se v sousední obci konal obřad svěcení a vyvěšení obecního 
praporu a znaku spojený se vzpomínkou na 70. výročí kaple Božského srdce Páně. 
Součástí slavnosti byl i Sraz obcí Borová (sjelo se jich 8 z 12). 
pouťové opékání selete 
30. června místní hasiči připravili na hasičském cvičišti pro občany i rekreanty oblíbené 
pouťové opékání selete. 
pouť – řemeslnické trhy 
1. července se při novohrádecké pouti  již podruhé uskutečnily na náměstí řemeslnické 
trhy . Vedle atrakcí  na náměstí a kromě předvádění řemeslné zručnosti zaujala návštěvníky 
ukázka ze stanice ochrany volně žijících ptáků z Hořic. Především děti se zájmem poznávaly 
druhy a chování dravců přivezených z ochranné stanice. 
Akademické týdny 
28. července až 10. srpna proběhl v Novém Městě n. Met. na Pavlátově louce 17. ročník 
Akademických týdnů. 
Soutěž O pohár starosty Nového Hrádku – 3. ročník 
1. září se na cvičišti místního sboru konala hasičská soutěž O pohár starosty městyse. Na 
rozloučení s prázdninami hasiči připravili kromě soutěží i opékání selete. 
Česká Čermná – svěcení obecního praporu a znaku obce 
1. září získala nový prapor a znak  obec Česká Čermná. Prapor byl posvěcen a vyvěšen za 
účasti královéhradeckého biskupa Dominika Duky. 
Novoměstská setkání 2007 
Ve dnech 7. a 8. září se uskutečnila Novoměstská setkání 2007 ve spolupráci Dobrovolného 
svazku obcí Region Novoměstsko, partnerských měst Hilden a Duszniki Zdroj a dalších 
partnerů. Zdarma byly zpřístupněny památky v Novém Městě n.Met., Novém Hrádku, Borové 
a České Čermné. V Novém Hrádku byl otevřen kostel sv. Petra a Pavla, kaplička sv. Jana 
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Nepomuckého ve hřbitovní zdi a v kině byla malá výstavka s fotografiemi z historie městyse. 
Vedle poznání historie všichni účastníci zažili milá setkání s těmi, kteří mají vztah k Novému 
Hrádku, a které třeba již dlouhou dobu nepotkali. 
cirkus Pavlíny 
13. září náš městys navštívil cirkus s názvem Pavlíny. 
Koncert duchovní hudby 
14. září se v místním kostele uskutečnil Koncert duchovní hudby. Polyfonní sdružení 
z Nového Města n. Met. řídil Lukáš Janko a na varhany hrál Jiří Tymel. 
přednáška Mír – usmíření 
11. října se v místním kině konala přednáška RNDr. Ing. Františka Mráčka, CSc. nazvaná 
Mír – usmíření. Zamýšlela se vývojem světa, problematikou zjevení a předpovědí, zejména 
v Medžugorji a k zamyšlení nad duchovním životem přivedla i posluchače. Bývalý fyzik 
nabádal lidi ke konání dobrých skutků, k modlení a postům. 
přednáška Vysoký krevní tlak 
1. listopadu na pozvání místní skupiny ČČK přednesl v salonku Na Kovárně MUDr. Jan 
Babka přednášku nazvanou  Vysoký krevní tlak. Mnozí účastníci využili nabídky zdravotní 
sestry Ireny Fišerové na změření aktuálního krevního tlaku. 
Mikuláš v kin ě 
1. prosince se opět objevil Mikuláš v kin ě , přinesl dětem nadílku a filmy pro děti. 
Mikulášská zábava 
8. prosince místní hasiči uspořádali tradiční  Mikulášskou zábavu s hudbou Hektor. 
Adventní chvilka pohody a klidu 
12. prosince připravili žáci ZŠ dopoledne 2 vystoupení především pro důchodce. Všichni, 
kteří do školní tělocvičny přišli, potěšilo nápadité pásmo hudby, veršů, tanečků, sborového i 
odvážného sólového zpěvu. Bylo to opravdu dojemné předvánoční spočinutí. 
Vánoční koncert 
14. prosince vystoupila Dechová harmonie Náchod pod vedením dirigenta Jaroslava Vlčka 
se svým Vánočním koncertem. 
Vánoční besídka 
16. prosince se v předvánočním nedělním odpoledni  konala v kině milá Vánoční besídka 
dětí z mateřské školy. Po ní vystoupily starší děti s malým divadelním představením 
nazvaném V Betlémě není místo, které s nimi nacvičila Olga Langrová. 
Taneční zábava 
26. prosince uspořádala TJ Sokol Vánoční taneční zábavu s hudbou ImrVere, která byla 
hojně navštívena. 
Koncert skupiny Pro radost 
29. prosince opět zněla sokolovnou hudba. Před Silvestrem zahrála skupina Pro radost a opět 
velkému počtu zájemců. 
 

 
 

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

Valná hromada 
28. prosince  zhodnotili hasiči Na Kovárně svou činnost v roce 2007. Hlavní zprávy přednesli 
starosta Jiří Bek, velitel Vladimír Suchánek, vedoucí mládeže Olga Beková, referentka žen 
Jarmila Grimová a jednatelka Petra Přibylová. V současné době má sbor 84 členů (18 žen, 18 
mladých členů). Členský příspěvek výdělečně činných členů je 100,- Kč a nevýdělečně 
činných 80,- Kč ročně. 
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zásahy výjezdové jednotky (má 19 členů) 
Výjezdové družstvo bylo HZS OPIS Náchod v roce 2007 vyzváno  k  9 výjezdům. 
1. 1. 2007 – padlý strom před obcí Bohdašín 
6. 1. 2007 – požár chalupy v Olešnici na hranici s Polskem. Bylo nutné pro rozsah požáru 
použít dýchací přístroje. Osoby v objektu nebyly. 
19. 1. 2007 – spadlé stromy v Novém Hrádku 
24. 3. 2007 – spadlý strom v Rokoli 
  2. 5. 2007 – hořící suchá tráva na Šibeníku 
29. 5. 2007 – požár v objektu Velos v Dolích. Vzplanula vzduchotechnika. 
21. 6. 2007 – spadlý strom přes silnici na Rokolském mostě 
26. 6. 2007 – spadlé stromy na cestě k Frymburku 
18. 7. 2007 – spadlý strom v Hradní ulici 
cvičení a soutěže dospělých 
Každý člen výjezdové jednotky prošel zdravotní prohlídkou, která je nezbytná pro členství. 
Všichni také absolvovali 2 školení okrsku Mezilesí, které členové HZS Náchod provedli 
v hasičské zbrojnici na Jestřebí. Strojníci a velitelé se školili ve Velkém Poříčí. Nositelé 
průkazu na dýchací techniku prošli dvakrát zkouškou v Polygonu ve Velkém Poříčí. Školení 
profesní způsobilosti řidičů  pro řízení vozidla s majákem absolvovali 4 řidiči (Bek J., 
Suchánek Vl., Grim J. a Štěpán I.). Ženy se v zimním období zúčastnily mj. školení vedoucích 
mládeže a rozhodčích pro hru PLAMEN. 
9. června 2007 se konala okrsková soutěž v Blažkově. Prováděl se útok podle pořadové 
přípravy. Aplikační cvičení se konalo 27. září na Sendraži.V seriálové soutěži náchodská 
Primátorliga proběhlo 7 soutěží (Jestřebí, Blažkov, Vysokov, Kramolna, Nový Hrádek – 1. 
září O Pohár starosty obce) a všech jsme se zúčastnili.Družstvo mužů se celkově umístilo na 
7. místě, družstvo žen  na 2. místě a NOVY na 6. místě. Vyhlášení soutěže bylo v listopadu na 
Jestřebí, kde vítězná družstva obdržela poháry. 
cvičení a soutěže mládeže 
20.ledna se konal trojboj v Hynčicích,  24. února Stolínská uzlovka, 7. dubna Rožnovský 
pohár, 14. dubna soutěž v požárním sportu CTIF a štafeta  v Bělovsi.  21. dubna následoval 
branný závod v Šonově a 6. května závod v požárním sportu v Nízké Srbské. Svými 
výsledky se děti probojovaly do okresního kola 26. května v Jaroměři. 12. června při 
dětském dnu předvedly požární útok na místním cvičišti žákům základní i mateřské školy 
včetně ukázky požární techniky (helikoptéra) profesionálními hasiči z Velkého Poříčí. 
Poslední víkend před prázdninami mladí hasiči nacvičovali požární útok v Bohuslavicích. 
Družstvo Lucka Trávníčková, Lucka Kotalová, Jana a Dana Fišerovy, Nikola Sieglová, Lukáš 
Bek a Lukáš Menyhei obsadilo 5. místo. 8. září v soutěži Jaroměřský pohár se družstva 
umístila na 1. a 2. místě a získala putovní pohár. 6. října se konal desetiboj  v Hronově a 13. 
října branný závod v Mezilesí. 
Děti společně pochodovaly v květnu na Hrádouské vařečce a obdržely velkou vařečku. Plnily 
odznaky odbornosti, malovaly tématické obrázky, užily si Mikulášskou nadílku. 
cvičiště – požární zbrojnice – technika 
K pravidelným povinnostem patřilo sečení hřiště. Byly vyrobeny nové branky na fotbal, aby 
se mohly v případě potřeby použít na hřišti. Nově byly zrekonstruovány lavičky a stoly. 
Spoustu času členové sboru věnovali údržbě techniky. 11. dubna prošla cisterna kontrolou 
STK a SME bez závad. Nově zakoupený stroj PS-12 nazvaný MAGDA  přispěl značnou 
měrou k úspěchům místních hasičských družstev v soutěžích. Z rozpočtu se dále koupily 2 
kusy savic, 2 kusy hasičských přileb značky GELET, 2 páry zásahových bot, 2 pracovní 
stejnokroje. 
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spolupráce s veřejností 
Úřad městyse Nový Hrádek vycházel potřebám sboru maximálně vstříc. Na oplátku sbor 
v obci zajišťoval požární hlídky na akcích, spolupracoval s vedením škol (ZŠ a MŠ) a  10. 
dubna provedl sběr železného šrotu. Tradičně hasiči zajistili oblíbené opékání selete, hasičský 
bál, velikonoční zábavu a mikulášskou zábavu. Kytičkou a blahopřáním potěšili členy-
jubilanty a členky k Svátku matek. Veřejnost byla o činnosti sboru informována ve 
Frymburských ozvěnách, na vývěsce i na internetových stránkách. O činnosti vzorně vedli 
psanou i obrazovou kroniku. 
 
 

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

 
 
stav členstva 
K 31. prosinci 2007 byl celkový počet členů TJ Sokol  281, z toho dospělých členů 172 (88 
mužů, 84 žen),  4 dorostence, 18 dorostenek, 38 žáků a 49 žákyň. 
Valná hromada 
Hlavními body programu Valné hromady 3. března 2008 byly zprávy členů výboru a 
vedoucích oddílů. Starosta ing.Jeroným Holý uvedl do funkce místostarosty Jiřího 
Hlaváčka, který byl zvolen za Imricha Chrenka.. Kromě sportovní činnosti TJ Sokol 
zorganizovala Sokolský bál s narůstající návštěvností, oblíbený Dětský karneval a několik 
tanečních zábav. 21. dubna se uskutečnila početná brigáda. na vyklizení některých prostor 
v sokolovně. Nepotřebné věci se zlikvidovaly a uklidilo se okolí sokolovny. 12. května  se 
uskutečnil jubilejní 25. pochod Hrádouská vařečka, kterou každoročně organizuje Pavel 
Bohadlo. Organizačně a finančně ji zaštítil  Úřad městyse. Z iniciativy Zdeňka Drašnara se 
získala 100 tisícová dotace z fondu EU. Peníze byly mj. použity na zakoupení zvukové 
aparatury , která bude k dispozici všem složkám v obci, dále várnice a sportovní náčiní. 
Pochodu se zúčastnil i plný autobus převážně mladých lidí z polské Bystrzyce Klodzké. 
Celkem pochodovalo rekordních 855 lidí. Odpoledne proběhl turnaj 2 družstev z Polska a 3 
z Nového Hrádku ve volejbale. 22. září se konal v okolí Frymburku župní přebor 
v přespolním běhu, kterého se zúčastnilo 66 závodníků. 
Vedení TJ trápí již druhá špatná zima. Vlek byl ztrátový. Na nezbytnou opravu střechy 
sokolovny o rozpočtu 408 tisíc Kč  poskytlo Zastupitelstvo městyse ze svého rozpočtu loni 10 
tisíc Kč a letos 100 tisíc Kč. Musí se sehnat další peníze a oprava se rozloží do více let. 
Všichni si jsou vědomi důležitosti sokolovny jako sportovního a kulturního stánku pro městys 
Nový Hrádek i jeho okolí. V dalším plánu je rekonstrukce sociálních zařízení, vybudování 
únikového východu a oprava venkovního schodiště. Do budoucna je prioritou zateplení 
budovy a změna způsobu vytápění. 
Loni se z bytu v sokolovně odstěhoval správce Jan Raule a zatím se nesehnala náhrada. 
Onemocněl také topič p. Směšný, navíc se rozbilo čerpadlo u kotle a ucpaly se odpady. Sešlo 
se hodně problémů najednou. Pravidelné vytápění sokolovny nebylo možné a nebylo možné 
provozovat školní tělocvik. 
Výbor odsouhlasil změnu oddílových příspěvků v zájmu zvýhodnění členů Sokola. 
zpráva náčelnice – Lidmila Martinková 
Náčelnice vyhodnotila činnost zvanou všestrannost.Pod vedením Veroniky Bohadlové a 
Petry Knoulichové cvičilo 15 i více párů rodičů a dětí, Markéta Vaňková a Aneta Rázlová 
vedly dívčí aerobic ve školní tělocvičně, Lidmila Martinková s „pomahatelkami“ Martinou 
Hladíkovou a Adrianou Růžičkovou cvičení děvčat v sokolovně, ing. Pavel Sobotka a 
Stanislav Drašnar vedli chlapce 1.-4. ročníku se zaměřením na fotbal a později je nahradili 
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Pavel Ruffer a ing.Pavel Bachura. Markéta Vaňková , Jana Balcarová a Aneta Rázlová vedly 
kondiční cvičení  a aerobic žen v sokolovně, zdravotní cvičení žen ve školní tělocvičně 
předváděla Lidmila Martinková, MUDr. Jaroslava Pružinová vedla cvičení pro starší, věrnou 
gardu, smíšené družstvo rekreačního volejbalu řídili Pavel Bohadlo a Miloš Langr, Markéta 
Řeháková se starala o 2 páry tanečníků, kteří svým vystoupením obohacovaly místní plesy, o 
malou posilovnu a skupinku zájemců pečoval Bohouš Petr ml. Fotbal vedl Radomír Lanta a 
florbal Vlasta Krejčí.Sokolovna byla denně využívána dopoledne školou a odpoledne a večer 
sokolskými složkami.  
 Dvě dívky absolvovaly v Praze školení 3. třídy se specializací na aerobic, dvě ženy školení 
3. třídy se zaměřením na všestrannost v Náchodě. Náčelnice poděkovala všem, kteří cvičí a 
pomáhají , jmenovitě ing. A. Machovi za to, že vyrobil skříň na cvičební náčiní. Z celkového 
počtu 172 dospělých členů je aktivních 71 a z 89 členů dorostu a žactva aktivních 83. 127 
členů je přispívajících. Ti cvičící, kteří nejsou členy TJ, přispívají vyššími oddílovými 
příspěvky a byli bychom rádi, aby se členy stali a jednota na ně dostávala dotace ze župy.  
volejbal – ing.Jeroným Holý 
Cílem oddílu nebylo vychovávat závodní volejbalisty, ale spíše umožnit aktivní využití 
volného času členů. Na tréninku se scházelo až 10 volejbalistů. Přibyli mladí Jana 
Drašnarová, Jakub a Ondra Chrenkovi. Družstvo absolvovalo okresní finále vesnických 
družstev ve Velké Jesenici, veřejný turnaj v Jílovici a Amatérskou volejbalovou ligu 
smíšených družstev. Dosud volejbalisté zaujímají v kraji  8. místo ze 32 zúčastněných. 
lyžařský oddíl – Jeroným Holý 
Již druhá lyžařská sezóna se nevydařila. Vloni byla nejteplejší, letos nejsušší. Vlek jezdil 
pouze 1 víkend v listopadu 2007. Místo zisku se prodělalo. Kde neměli zasněžování, tam 
nejezdili. Pokud bychom chtěli udržet lyžování v naší nadmořské výšce, museli bychom 
vybudovat zasněžování. Soukromí podnikatelé v Olešnici v Orl. horách, kteří mají obdobné 
povětrnostní podmínky jako Nový Hrádek, zasněžují a vydělávají. Lyžařský vlek převzal 
Drážní úřad. Náklady na vlek a různé poplatky činily 31 tisíc Kč.  Pro rolbu, která je 
majetkem ČOS byl postaven přístřešek. Nedostatek sněhu způsobil pokles žactva z 36 na 27. 
Jedna trenérka ukončila činnost v oddíle. Vydařilo se soustředění na Zvoničce v Krkonoších 
začátkem sezóny. Bylo ideální počasí a prázdné vleky. Zúčastnilo se ho 18 dětí, 4 trenéři a 
kuchař. Pokles výkonnosti z důvodu nemožnosti trénování v místě zapříčinil neúspěch 
v závodní činnosti. Lyžařský přebor ČOS , ve kterém jsme vždy bodovali, byl  odvolán. 
Existence oddílu i lyžařského areálu je ohrožena. Znamenalo by to  pro Nový Hrádek velkou 
ztrátu. 

 
Hrádouská vařečka 
Jubilejní  XXV. ro čník pochodu se konal 12. května 2007.  Česko-polským příhraničím 
pochodovalo 855 účastníků , kteří přišli z 80 různých míst. Největší počet byl z Nového 
Hrádku  210 a z Nového Města n. Met. 138.  40 pochodujících bylo z Polska, 3 z Malajsie a 3 
ze Stockholmu.Nejstarším účastníkem byla Marie Vítová (1928) z Nového Města n. Met., 
rodinných kolektivů bylo 47, velkou vařečku si odneslo 7 skupin : Hasiči - Nový Hrádek, 
DOGY – gymnázium Dobruška, SKI Skuhrov, Rychlíci – Nové Město n. Met., Háďata – ZŠ 
Nový Hrádek, Vikingové a Poláci. Kontrola s tradičním pohoštěním byla na hřišti v Mezilesí. 
Pochod byl spolufinancován ze zdrojů EU prostřednictvím euroregionu Glacensis. Získání 
evropského příspěvku opět zajistil Zdeněk Drašnar. Plánek pochodu byl doplněn stručným 
popisem zajímavých míst na trase s malůvkami řezbářky Jarmily Haldové ze Sedloňova Po 
skončení pochodu se hrál turnaj ve volejbale. Hrála 3 družstva z Nového Hrádku a 2 družstva 
z Bystryce Klodzky z Polska.  Něco z „vařečkové“ kroniky: „Obdivuhodné je nadšení všech, 
kteří se na akci podílejí.“ „Bylo to tu super!“ – Sokol Skršice. „ Bylo to krásné. 170 vařeček 
jsem napočítala místo fáborků. Určitě jich bylo více.“ – Maruška a Baruška Trutnov a 
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Jilemnice.“ „Nádherná příroda, pěkná trasa, přenesli jsme 2 kočárky přes Olešenku na 
rozviklaných kládách a v dešti stoupali do kopce. Za rok nashledanou.“- Zamastilovi. 
 

 
 

R  ů  z  n  é 
 
 
rozšíření  EU 
1. ledna 2007  bylo Rumunsko a Bulharsko přijato do Evropské unie. Počet členských států 
EU vzrostl na 27. 
Tříkrálová sbírka 2007 
6. ledna opět obcházely trojice mladých koledníků s 1 dospělým domácnosti při humanitární 
charitativní sbírce Tříkrálové sbírce 2007. Při psaní nápisu  K+M+B na futra dveří koledníci 
pěkně zazpívali. 
zastavení ropovodu Družba 
Od 8. do 11. ledna byly zastaveny dodávky nafty z ropovodu Družba. Nedostatek ropy 
v důsledku zásob a také při možnosti napojení na ropovod Ingolstadt nezpůsobil problémy. 
změna majitele Penzionu Na Hrádku 
Penzion Na Hrádku na Náměstí čp. 2 koupila firma Breg s.r.o. Novým majitelem se stal 
Rus, povoláním chirurg, Igor Denisov s rodinou. 
orkán Kyrill 
18. ledna přeletěla  přes republiku nejhorší vichřice v historii Česka nazvaná orkán Kyrill . 
ČEZ byl nucen vyhlásit stav nouze, více než milion zákazníků byl bez proudu. Ministryně 
školství poslala děti na „větrné prázdniny“. Obrovské škody, větší než při povodních, utrpěly 
České lesy v podobě rozsáhlých polomů a následným napadením kůrovcem zejména v jižních 
Čechách. Poškozena byla liberecká ZOO, u Dvora Králové n.L. vykolejil rychlík, na Sněžce 
dosáhl vítr rychlosti přes 200 km/h, 30 hodin nepřijímalo letiště Ruzyň. Vichřice zasáhla 
celou Evropu a za noc bylo 40 obětí (v Čechách 3). 
nová vláda 
19. ledna, teprve za 230 dnů od voleb, se ČR konečně dočkala vlády. Důvěru dostala 
v poměru 100 : 97 pouze s podporou 2 členů opozice. Předsedou vlády je Miroslav Topolánek 
(ODS). 
razítko M ěstyse Nový Hrádek 
22. ledna 2007 se začala používat razítka M ěstys Nový Hrádek a  Úřad Městyse Nový 
Hrádek. Dřívější označení „ Obec“ nahradilo označení „Městys“. 
kancléřka Merkelová v Praze 
26. ledna přijela do Prahy německá kancléřka  Angela Merkelová.  Jednala s našimi 
představiteli o euroústavě. 
úmrtí hudebního skladatele Karla Svobody 
28. ledna se na zahradě u domu v Jevanech zastřelil známý hudební skladatel Karel Svoboda. 
Bylo mu 68 let. Byl dlouholetým spolupracovníkem zpěváka  Karla Gotta. Složil mnoho 
oblíbených populárních melodií, které se staly hity (Včelka mája, Lady karneval,Tři oříšky 
pro Popelku, Noc na Karlštejně, aj.). Byl velmi nadaný a proslavil se i ve světě. 6. února se 
s ním do strašnického krematoria přišly rozloučit 2000 lidí. Ještě dlouho nosili jeho fanoušci 
květiny také do Jevan. 
zlatá medaile Šárky Záhrobské 
16. února vybojovala na mistrovství světa v Aare ve Švédsku  lyžařka Šárka Záhrobská  pro 
ČR historicky první  zlatou medaili v alpském lyžování. 
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zlatá a stříbrná medaile Kateřiny Neumannové 
Na mistrovství světa v japonském Sapporu dosáhla v únoru  Kateřina Neumannová na 
ukončení své závodní dráhy významných úspěchů. V běhu na 10 km volným stylem 
vybojovala zlatou medaili (10. velkou) a ve skiatlonu stříbrnou medaili. 
výbuch muničního skladu na Slovensku 
2. března došlo v Novákách  na Slovensku k rozsáhlému výbuchu muničního armádního 
skladu, který si vyžádal vedle materiálních škod i několik lidských obětí. Výbuch byl 
provázen velkou detonací a tlakovou vlnou. V místě tragédie vznikl obrovský kráter a okna 
byla vyražená i v okolí 10 km. Při likvidaci munice nebyly dodrženy předpisy.  
2 zlaté medaile Martiny Sáblíkové 
11. března vybojovala na mistrovství světa rychlobruslařka Martina Sáblíková  2 zlaté 
medaile (na 3 a 5 km). 15. března v Calgery překonala světový rekord  v rychlobruslení na 15 
km. Tato skromná sportovkyně trénovala převážně „na suchu“, občas jezdila na trénink do 
Německa, protože v Čechách rychlobruslařský stadion není. 
vystoupení Miloše Zemana z ČSSD 
21. března s okamžitou platností a 3 dny před sjezdem ČSSD vystoupil Miloš Zeman ze 
strany, v jejímž čele dříve stál. 
úmrtí hudebního pedagoga prof. Václava Žilky 
13. dubna zemřel ve věku 82 let muzikant a hudební pedagog  prof. Václav Žilka . Byl známý 
projektem „Dřevěná píšťalka“. Propagoval hromadnou hru na zobcovou flétnu proti astmatu, 
pískání pro zdraví. 
úmrtí posledního premiéra ČSR Ladislava Adamce 
14. dubna zemřel ve věku 80 let poslední premiér ČSR Ladislav Adamec. Byl znám z roku 
1989 jako účastník studentských politických jednání. 
úmrtí prezidenta Ruské federace Borise Jelcina 
23. dubna zemřel na zástavu srdce ve věku 76 let bývalý první demokratický prezident 
Ruské federace Boris Jelcin. 
úmrtí herce Svatopluka Beneše 
27. dubna zemřel ve věku 89 let noblesní prvorepublikový herec  Svatopluk Beneš. Byl 
legendou stříbrného plátna. 
pálení čarodějnic 
30. dubna pálení čarodějnic počasí přálo. Pálil se porost z Bělobrádkovy zahrady pod školou, 
kupa byla veliká. Zdobily ji 2 komické figuríny čarodějnic. Kolem běhaly děti se smetákem, 
v obličejích byly zmalované. Byl překrásný výhled do kraje na ostatní ohně. Všichni si to při 
krásném počasí i díky pohoštění od fy Jelen pěkně užili. 
pražský primátor Pavel Bém na Mont Everestu 
18. května dosáhl primátor Prahy Pavel Bém  před 7. hodinou ranní jako v pořadí 10. Čech 
vrcholu nejvyšší hory světa Mont Everestu. 
americký  prezident G. W. Bush v Praze 
4. června navečer přiletěl do Prahy americký prezident George W. Bush s chotí Laurou a 
800 členným doprovodem. Hlavním předmětem jednání bylo umístění radaru v Brdech a také 
možnost zrušení víz pro Čechy v Americe. Jeho evropskou cestu provázela rozsáhlá 
bezpečnostní opatření. Z Prahy odletěla návštěva na konferenci G8, dále pokračovala do 
Polska, Vatikánu, Albánie a Bulharska.  
výskyt ptačí chřipky 
20. června se poprvé na našem území vyskytla ptačí chřipka  v chovné stanici krůt v Tisové 
na ústeckoorlicku. Zdrojem nákazy byli volně žijící ptáci. Celý chov čítající 4 000 kusů 
museli zlikvidovat. 
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úmrtí herce Jiřího Zahajského 
19. července zemřel ve věku 68 let herec Činoherního klubu a manžel herečky Jany Brejchové 
Jiří Zahajský. 
tragédie v americké Minnesotě 
1. srpna se stala tragédie v americké Minnesotě. U Minneapolisu se v dopravní špičce zřítil 
most přes řeku Mississippi. Při historické katastrofě spadlo do řeky asi 50 osobních a 
nákladních aut.Propadl se 150 m dlouhý oblouk mostu čtyřproudové dálnice. Pouze zázrakem 
se nezřítil dolů autobus s dětmi. 
guvernér Tošovký – náš člověk ve světě 
Ruská federace navrhla v srpnu 2007 Josefa Tošovského na funkci ředitele MMF. Česká 
vláda tvrdila, že o kandidatuře nevěděla a její představitelé prohlásili, že trvají na kandidátovi 
EU Dominiqueovi Strauss-Kahnovi. Tošovský vládnoucí ODS vadí. Stal se z něho 
světoobčan a v naší zemi ho už žádná kariéra nečeká. Ředitelem MMF se stal jeho 
protikandidát. (Rozsáhlý článek o významném rodákovi vyšel 27. srpna 2007 v Hospodářských 
novinách.) 
úmrtí italského tenora Luciano Pavarottiho 
6. září zemřel ve věku 71 let italský pěvec  Luciano Pavarotti. Byl nazýván mistrem 
vysokého „c“. Měl absolutní sluch, talent, který se vyskytne jednou za 100 let.. Opera ztratila 
svou ikonu. Zpěvák byl veselý, vtipný a racionální. Měl průbojnost spojit operu s jiným 
žánrem. Koncert 3 tenorů (s Placido Domingem a José Carrerasem ) očaroval i Prahu. 
Rozměrný, v černém fraku, s vousy,  nezbytným kapesníkem a rozevřenou náručí naznačoval, 
jak zpěv prožívá, jak zpívá srdcem. 
úmrtí herce Josefa Vinkláře 
18. září zemřel ve věku 76 let vynikající herec  Josef Vinklář. 
nález torza pravěké sošky ženy – Hedviky 
17. října našli členové Ústavu památkové péče z Brna na staveništi rodinných domků 
v Hlubokých Mašůvkách u Znojma torzo pravěké sošky ženy. Podle jména v kalendáři 
dostala soška název Hedvika. Jde o unikátní nález z doby před 7 000 lety. Dutá plastika je 
větší než Věstonická Venuše a velikostí je největším nálezem ve střední Evropě, celá mohla 
měřit 50 až 60 cm. 
úmrtí herce Petra Haničince 
7. listopadu ve věku 77 let  prohrál boj s rakovinou herec Vinohradského divadla Petr 
Haničinec. 
diamantová svatba anglického královského páru 
19. listopadu oslavila anglická královna Alžběta a princ Filip  60 let společného života – 
diamantovou svatbu. Je to v Anglii první královský pár, který se takového jubilea dožil. 
Nový pivovar – RegioCentrum Hradec Králové 
Koncem listopadu se při otevření na nádvoří Nového pivovaru sešlo 12 tisíc lidí. Hejtman 
Pavel Bradík přivítal při prohlídce 200 starostů a rekonstruovanou stavbu si prohlédli i čeští 
hejtmani. Evžen Tošenovský řekl : „Touto složitou rekonstrukcí získal Hradec nový veřejný 
prostor, kterým se podařilo nahradit velice zajímavou stavbou chátrající objekt v historickém 
území města.“ 
vstup České republiky do schengenského prostoru 
21. prosince 2007 v 0.00 hodin vstoupila Česká republika a 8 dalších států do 
schengenského prostoru bez hranic. Schengen je malé městečko v Lucembursku, odtud 
název. „Schengen“ je označení území, v jehož rámci nejsou na společných hranicích 
vykonávány hraniční kontroly. Hraniční kontroly budou prováděny na vnějších hranicích 
Schengenu podle náročných pravidel závazných pro všechny členské státy. Do Schengenu 
z EU nepatří Velká Británie, Irsko, Rumunsko a Bulharsko. Součástí Schengenu naopak jsou 
nečlenové EU Norsko a Island. 
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úmrtí herečky Věry Galatíkové 
21. prosince zemřela ve věku  69  let oblíbená herečka a skvělá filmová dabérka (např. Annie 
Girardott)  Věra Galatíková. 
úmrtí zpěváka Karla Černocha 
27. prosince po dlouhé zákeřné nemoci zemřel ve věku 64 let skromný zpěvák Karel 
Černoch. 
atentát na bývalou pákistánskou premiérku Bénazír Bhuttovou 
27. prosince byla  v Pákistánu při sebevražedném atentátu zavražděna opoziční politi čka (54 
letá) Bénazír Bhuttová. Spolu s ní zahynulo 20 dalších lidí. K atentátu došlo 2 měsíce po 
jejím návratu z politického exilu. Politička byla vzdělaná, studovala v Oxfordu a v Harvardu a 
jejím snem byl návrat demokracie do Pákistánu. „Krvavé dějiny dynastie Bhuttů“ – titulek, 
který připomíná tragickou smrt otce političky-premiéra i jejích dvou bratrů. 
čeští vědci v roce 2007 rychle měnili výzkum v praxi 
Detektor ptačí chřipky a SARS určí ze vzorku krve nebo slin původce těchto nemocí do půl 
hodiny- vyvinul tým českých a singapurských vědců. Vodní plazmatron rozloží látky až na 
atomy. Lze tak zlikvidovat nebezpečné látky např. bioxiny – vyvinuli vědci z Ústavu fyziky 
plazmatu AV ČR. Výzkum v Ústavu molekulární genetiky vyvinul monitoring všech genů 
najednou a posunul tak výzkum sterility savců včetně člověka. Přístroj na zaostřování 
rozmazaných fotek za pomoci složitých matematických výpočtů dokáže upravit např. 
snímky z dopravních kamer- vyvinul tým z Ústavu teorie informace a automatizace  AV ČR. 
Gel na lapání škodlivin přímo v ráně , nový prostředek k hojení velmi rozsáhlých poranění 
kůže, obsahuje účinné lapače volných kyslíkových radikálů a výrazně urychluje regeneraci 
postiženého místa,  snižuje bolestivost a potlačuje vznik strupů a jizev. Léčí také popáleniny, 
proleženiny, bércové vředy, diabetickou nohu. Dokáže zahojit i opar a působí i na lupénku – 
vyvinuli vědci z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR.                                                                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 

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

 
Manželům se narodili                      (12) 
 
Leoš a Veronika Tymelovi  Nový Hrádek  70              24. 1. 2007      Rychnov n.Kn. 
     dcera  M a g d a l e n a 
 
Filip a Ivana  Šafránkovi  Nový Hrádek  340        8. 3. 2007       Rychnov n.Kn. 
     dcera K a r o l í n a 
 
Vlastimil Hrubý a Vlasta Suchánková    Nový Hrádek  300     9. 3. 2007        Rychnov n.Kn. 
     syn   Š t ě p á n 
 
Leoš a Michaela Tolgovi                   Nový Hrádek 347             11. 4. 2007       Náchod 
     dcera  L u c i e 
 
Bohdan a Ewa  Přibylovi  Nový Hrádek  363             21. 4. 2007       Náchod 
     syn  M a r t i n 
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Petr a Anna  Hlaváčkovi  Nový Hrádek 309               23. 6. 2007      Náchod 
     dcera   A g á t a 
     
Tomáš a Petra Ježkovi   Nový Hrádek 184               13. 8. 2007      Náchod 
     dcera  M a r c e l a 
 
Petra  Lemfeldová   Nový Hrádek  363              27. 8. 2007     Hradec Králové 
     dcera  S o f i e   Modráčková 
 
Jaroslav Zelený a Renata Přibylová   Nový Hrádek 10        18. 11. 2007    Náchod 
       dcera  S i l v i e  Zelená 
 
Kateřina  Černá   Nový Hrádek  30               22. 11. 2007   Rychnov n. Kn. 
     syn  Š t ě p á n  Mareš 
 
Milan a Petra  Grimovi   Nový Hrádek  141             24. 12. 2007   Náchod 
     dcera   N e l a 
 
 
Doplněk  k roku  2006: 
 
Martina  Krausová (Řeháková) Nový Hrádek 335             31. 7. 2006      Velká Británíe a           
                 Severní Irsko 
     dcera  L u i s a  A n n a  Krausová 
 
 
 
 
 
Sňatek uzavřeli 
 
Radek Volf a  Marcela Balcarová   Podbřezí – Nový Hrádek                    26. května 2007 
            v kostele sv.Petra a Pavla 
 
 
Zdeněk Mečíř a Hana Mikolášková   Lomnice n.Pop.-Nové Město n.Met.    9. června 2007 
                     na Úřadu městyse 
 
Ladislav Gavula a Monika Forejtníková         Praha       7.července 2007 
                    Dlouhé 13 -Penzion Hrádek 
 
Miroslav Čáp a Monika Makovská    Nové Město n.Met.-Hradec Králové     1. září 2007 
            v kostele sv. Petra a Pavla 
 
Miroslav Zinek a  Jitka  Hublerová                 Kolín       20. října 2007 
          na Úřadu městyse 
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Z    n  a  š  i  c  h     ř  a  d     o  d  e  š   l  i   (4 občané) 
 
Eliška Lejpová  z Nového Hrádku čp. 52 zemřela  ve věku  82 let  11. dubna 2007  
v Opočně. Rozloučení se zesnulou se konalo v rodinném kruhu ve smuteční obřadní síni 
v Náchodě. Byla místní rodačka. V mládí absolvovala obchodní školu a celý život pracovala 
jako úřednice na poště, nejprve v Českém Meziříčí a později v Novém Hrádku, kde byla 
mnoho let vedoucí úřadu. S manželem Bohuslavem, později mnohaletým předsedou MNV 
Nový Hrádek, se seznámila při svém působení v Českém Meziříčí. Společně vychovali 
jedinou dceru Elišku, která získala právnické vzdělání. Společně museli přežít předčasný skon 
milované dcery. Brzy po smrti dcery zesnulá ovdověla. Dočkala se i smrti svého zetě. Až do 
konce svého života žila pro svého jediného vnuka. Dlouhá léta byla členkou místní organizace 
Českého červeného kříže, zastávala funkci pokladnice. 
 
František Kubeček z Nového Hrádku – Dolů čp. 177 zemřel v požehnaném věku nedožitých 
93 let  20. dubna 2007 v Náchodě. Pohřben byl 26. dubna na místním hřbitově. Zesnulý žil 
celý život v Dolích. S manželkou vychovali 3 děti, 2 syny a dceru. Přestavěli a pěkně 
udržovali rodinný dům a provozovali malé hospodářství. Zesnulý přežil nejen manželku, ale i 
oba syny. Ve stáří se o něj pečlivě starala dcera Jana. Pracoval nejprve jako příslušník SNB a 
později ve Stavostroji v Novém n. Met. V důchodu dělal v družstvu Velorex. V mládí byl 
činný v TJ Sokol. Na prvním místě u něho byla vždy péče o rodinu.  
 
Marie Přibylová  z Nového Hrádku  čp. 59 zemřela ve věku nedožitých 87 let 21. dubna 
2007 v Novém Hrádku. Pohřeb měla žehem 25. dubna v Jaroměři. Zesnulá se do Nového 
Hrádku přivdala a převážnou část svého života prožila v obecním domě. Do svého nevelkého 
bytu vzala ve stáří oba své rodiče a dosloužila jim. S manželem vychovali syna Josefa, který 
musel několik let strávit na invalidním vozíku. Po manželově smrti jí s péčí o syna pomáhal 
Květoslav Bureš a dosloužil i zesnulé. Zesnulá pracovala v Kovodružstvu v Dolích. Žila zcela 
pro svou rodinu. 
 
Růžena Novotná z Nového Hrádku  čp. 257  zemřela ve věku nedožitých 68 let  7. června 
2007 v Náchodě. Pohřeb měla žehem v Jaroměři. Byla  místní rodačka stejně jako její manžel. 
Vyučila se prodavačkou potravin. Prodávala v Olešnici v Orl.h. a v Bohdašíně. Později odešla 
pracovat do družstva Velorex. S manželem vychovali syna Karla a dceru Ditu. Dcera je 
nadaná výtvarnice a zesnulá žila zcela pro ni. Po smrti své ženy odešel manžel do Domova 
důchodců v Náchodě. 
 
 
 
 
   Zapsala                        Anna Marková, kronikářka 
 


