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Leden  
Povánoční ochlazení přešlo i do měsíce ledna. Při sněhovém poprašku asi 3 cm uhodily 
celodenní mrazy. Ranní teploty se pohybovaly od –6 do –12 stupňů. 5. ledna začalo sněžit a 
sněhová pokrývka dosáhla  50 cm. Na krátkou dobu byl spuštěn lyžařský vlek, ale sněhu bylo 
málo. Mrzlo až do 20. ledna s minimální ranní teplotou –12 stupňů 12. ledna. Následující 
obleva trvala týden, sněhu bylo asi 20 cm a občas proletoval nový. Poslední lednový lyžařský 
víkend byl 24. a 25.ledna, kdy se  při ranní teplotě 0 stupňů konaly na Panské stráni závody na 
problematickém terénu. Do konce měsíce mrzlo, ale přírodní sníh k lyžování nenapadal. 
Únor 
V první únorové dekádě byla obleva, nelyžovalo se. Byly mlhy  a občas pršelo. Chumelit a 
mrznout začalo až  8. února a sníh padal při ranních teplotách  –3 až –8 stupňů skoro každý 
den až do 20. února. Nejsilnější sněhová pokrývka byla 70 cm. Vlek jezdil celou druhou 
polovinu února, i když podmínky k lyžování zejména v poslední únorové dny nebyly ideální. 
28. byla ranní teplota + 1 stupeň a provoz vleku se zastavil a již se pro tuto sezónu neobnovil. 
Březen 
Začátkem března bylo příjemné teplo s maximální ranní teplotou +5 stupňů  5. března. 
Počátečních 50 cm mokrého únorového sněhu rychle zmizelo, zůstaly jen kupy. Občas pršelo, 
nebo padal mokrý sníh, který brzy roztál.Obloha byla většinou zamračená nebo byla mlha. 
K přechodnému ochlazení došlo 19. března a trvalo do 26. Ranní teploty se pohybovaly od –1 
do –7 při vyjasnění. Sluníčka bylo v březnu málo. Poslední dny v měsíci březnu již teploty 
pod nulu neklesly a slunce svítilo častěji. 
Duben 
Duben byl od počátku zcela jarní  a plný slunce. Někde ještě ležely kupy sněhu. Ranní teploty 
se pohybovaly v rozmezí +6 až +13 stupňů, denní vystoupily až na +20 stupňů ve 
stínu.Velikonoce 12. a 13. dubna byly krásné, slunné. Již v polovině měsíce kvetly třešně a 
tulipány. Často vál vítr, pršelo však velmi málo a koncem dubna bylo velké sucho. 
Květen 
Stálé a velmi suché počasí bylo i začátkem května. Ranní teplota na 1.máje vystoupila až  na 
+15 stupňů. 4. května se ochladilo na +3 stupně ráno a 6. pršelo celý den. Dalších několik dní 
bylo zamračených. Po bouřce 11. května přišel déšť. Ráz počasí se velmi rychle měnil, někdy 
během pár hodin. 16. května při hrádouské vařečce pršelo, ale déšť byl teplý. Následující 
neděli 17. byl celý den slunný a bez deště. Nejteplejší byl 21. květen s ranní teplotou +22  a 
denní ve stínu +26 stupňů.. Druhý den se strhla bouřka a padaly kroupy. Teplo bylo až do 28., 
ke konci měsíce se poněkud ochladilo a zapršelo. 
Červen 
Červen začal chladnějším počasím a bylo hodně zamoklo. V první červnové dekádě se 
pohybovaly ranní teploty od +6 do +10 stupňů. Počasí bylo celý měsíc proměnlivé s častými 
zvraty. Slunce střídaly přeháňky spojené s poryvy větru a padaly i kroupy. Maximální ranní 
teplota dosáhla  19. +17 stupňů. 25. a 26. bylo dusno, po něm přišla velká bouřka a liják 
s větrem. Vody spadlo hodně, ale prudce odtékala a na Moravě způsobila povodně. 
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Červenec 
Počasí bylo bouřlivé po celý červenec. Již v prvních dnech se opakovaly bouřky při teplotách 
ve dne +26 stupňů. Začaly růst houby a zralé byly začátkem července i borůvky. Před 10. 
červencem se ochladilo až na +8 stupňů ráno a bylo mlhavo.V polovině měsíce se oteplilo, 
14. byla ranní teplota +20 a ve dne +28, dusno a po něm déšť a kroupy.Nejtepleji bylo 23. 
s ranní teplotou +24 a ve dne ve stínu + 31 stupňů. Následovala bouřka, po které za 1 hodinu 
klesla teplota o 14 stupňů. Tropických dnů, ve kterých vystoupila teplota přes 30 stupňů bylo 
v červenci asi 5. 
Srpen 
V srpnu již tolik nebouřilo a pršelo méně než v červenci. Noci byly dost chladné, dny horké 
hlavně při sluníčku. Ranní teploty se pohybovaly mezi +10 až + 20 stupni. Slunečných dnů 
byla více než polovina, tropických přes +30 stupňů asi 10. Celkově bylo počasí v srpnu 
ustálenější a zem byla velmi suchá. 
Září 
1. září byl slunný letní den s ranní teplotou +15 stupňů a ve dne bylo horko. 2. a 3. mírně 
zapršelo, ale stále bylo veliké sucho. Houby nezačaly v obvyklou dobu růst. Během měsíce se 
ranní teploty pohybovaly od +9 do + 17 stupňů. Zapršelo ještě 17. a až 30. září. Slunečných 
dní babího léta byl asi stejný počet jako těch se zataženou oblohou. 
Říjen 
Začátkem října se po krásných zářijových dnech začalo ochlazovat. V první dekádě se ranní 
teploty pohybovaly  mezi +4 až + 10 stupni, bylo zamračeno a často pršelo. 13. října se při 
ranní teplotě +2 stupně objevil první sníh a do rána se vytvořila 5 centimetrová sněhová 
pokrývka. V dalších dnech klesala ranní teplota k nule až k –1 stupni a stále sněžilo. Sněhová 
pokrývka sílila a 17. dosáhla síly 50 cm. Sníh byl mokrý, těžký a způsobil škody na 
elektrickém vedení i na dosud olistěných stromech. Nejvíce utrpěly ovocné stromy obtěžkané 
dosud nesklizenými jablky a švestkami. Celé sady byly rozlámané, zejména starší stromy. 
Souvislá sněhová pokrývka vydržela celý týden. Ke konci měsíce se oteplilo až k +8 stupňům 
ráno a k roztátí sněhu napomohl také déšť. V poslední dva dny měsíce byly opět ranní teploty  
-1 stupeň. 
Listopad 
Na dušičky mrzlo, ranní teplota byla –1 stupeň a spálila květy na hrobech. Velmi chladný a 
větrný se sněžením byl ještě 4. listopad. 5. se oteplilo a ranní teploty neklesly pod nulu po 
celý měsíc a pohybovaly se od +1 do +8 stupňů. Teplo a mlhavo bylo i 17. listopadu v den 20. 
výročí sametové revoluce. Měsíc byl rekordně teplý s přeháňkami a častými zvraty rázu 
počasí. 
Prosinec 
1. prosince bylo bez sněhu a bylo neobvyklé teplo s ranní teplotou +8 stupňů. 2. prosince byla 
ranní teplota na nule a v dalších dnech se objevil šedivák a poprašek sněhu. Mrznout začalo 
ve druhé dekádě, kdy se ranní teploty pohybovaly v rozmezí –1 až –13 stupňů. Nejchladnější 
byl 18. prosinec s celodenní teplotou –13 stupňů. Sněhová pokrývka v prosinci nepřekročila 
15 cm. 23. nastala vánoční obleva, ze sněhu byl marast a tvořila se ledovka. Štědrý večer byl 
velmi teplý a Vánoce i Silvestr byly bez sněhu. Lyžařský vlek se v prosinci nerozjel. 
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Š  k o  l  s t  v í   -   školní rok    2008/2009 
 
 

Mateřská škola 
2008/2008 
Do mateřské školy  byl zapsán opět plný počet, t.j. 40 dětí. Třídu malých dětí   3 – 5 letých 
s počtem 24  vedla Diana Matysová Dis., která vystřídala Zdenku Wildmannovou. Třídu 
předškoláků  5 – 6 (7)  letých  s počtem  16 vedla  Bc. Alena Lokvencová . Školu řídila  Bc. 
Soňa Brázdilová. Monika Čermáková pracovala pod vedením učitelky Lokvencové podle 
individuálního plánu jako osobní asistentka  Nikolky Brázdové, která vyžadovala speciální 
výchovně vzdělávací péči. Školnicí byla opět Libuše Vargová. Ve školní jídelně pracovala 
vedoucí Monika Dobrovolná, vedoucí kuchařka Věra Škodová, kuchařka Irena Smolová a 
pomocná pracovnice Hana Balcarová.  
výchovně vzdělávací program 
Školní vzdělávací program měl v uplynulém roce název  „Rok v zemi princezny Kačenky“ . 
Inspirací byly pohádkové příběhy z Orlických hor a všechny činnosti děti prováděly spolu 
s Kačenkou  po celý rok. Důležitou součástí bylo poznávání přírodních krás našich hor a 
jejich ochrana . Aktivity nepostrádaly prvky tvořivosti , podněcovaly radost a zájem dětí. 
Škola měla také stále na paměti vedení dětí k důslednému třídění odpadu. 
vzdělávání učitelek 
Alena Lokvencová v měsíci srpnu úspěšně zakončila magisterské studium speciální 
pedagogiky v Hradci Králové. Učitelky se účastnily také všech pro ně pořádaných 
vzdělávacích seminářů –výtvarných, logopedických, aj.  
spolupráce s veřejností – akce školy 
Činnost školy obrážela probíhající roční období a byla velmi pestrá. Děti vařily kompot, pekly 
bramborové placky, pizzu, vánoční perníčky, velikonoční beránky, vyráběly šopský salát, 
barvily vajíčka, besedovaly se zubařkou na téma „zdravé zoubky,  shlédly kouzelnické 
představení v kině, maňásková představení v ZŠ a učitelky pro ně uspořádaly drakiádu. 
V prosinci přišel do školky Mikuláš , proběhla vánoční besídka v kině a uskutečnilo se ve 
školce představení stínového divadla „ O zrození Ježíška“. V lednu si děti prohlédly v kostele 
vystavené betlémy.  V dubnu začal plavecký výcvik dětí v bazénu v Náchodě, v květnu 
proběhl na hasičském hřišti Den dětí. Besídkou děti popřály maminkám k svátku, přespaly ve 
školce, hledaly poklad „princezny Kačenky“ a vystoupily na závěrečné školní akademii 
v kině. 
Pracovnice mateřské školy se také podílely na  zajištění a organizaci   9. školského plesu.                                   
 
 
Základní škola 
2008/2009 
Slavnostní zahájení školního roku 2008/2009 proběhlo tradičním způsobem. Prvňáčky přivítal 
ve třídě kromě třídní učitelky Marcely Havrdové také ředitel školy Josef Petera se starostou 
městyse Vladimírem Říhou. V ostatních třídách žáky přivítaly třídní učitelky, seznámily je 
s rozvrhem hodin, připomenuly jim školní řád a poučily je o pravidlech bezpečnosti 
v prostorách školy, letos navíc zejména s ohledem na používání nových učeben v půdní 
vestavbě. 
personální obsazení 
Proti předchozímu roku bylo v obsazení vyučujících méně změn. Ke konci školního roku po 
roce pracovní poměr ukončila Pavla Kratěnová (provdaná Halásková), která se vrátila na své 
předchozí působiště do Krčína. Pracovní smlouva nebyla prodloužena učitelce Ludmile 
Flegrové a zastupující vychovatelce Pavle Petruželkové. Díky dobrým výsledkům práce byla 
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smlouva prodloužena vychovatelce Martině Bínové. Po výběrovém řízení nastoupila již v 
průběhu prázdnin učitelka Kamila Prázová. V práci ve škole pokračovali: František 
Drahoňovský, Lenka Dudášková, K. Frintová, Marcela Havrdová, Marie Krbalová, Lenka 
Martínková,  Kamila Prázová, Jana Soukupová, Blanka Svatoňová, Věra Voltrová, Hana 
Matějčková a ředitel Josef Petera. Správními zaměstnanci školy byli:  Markéta Vaňková 
(školnice), L. Menyheiová (uklízečka), Jana Ducháčková (účetní a hospodářka) a v průběhu 2. 
pololetí v souvislosti se zahájením výuky v nových prostorách také na částečný úvazek 
Václava Beková (uklízečka). 
stav žactva  
Stav žactva k 1. září 2008 a zároveň i k 30. červnu byl 154 žáků, z toho bylo 15 prvňáčků, tj. 
o 2 méně než loni. Do školy docházeli žáci opět z 20 různých míst. Z Nového Hrádku  76, 
z Bohdašína 12, z České Čermné 11, ze Sněžného 10, z Mezilesí 8, z Olešnice v O.h. 6, 
z Borové 5, z Nového Města n. Met. 4, z Jizbice a ze SLavoňova po  3 ,  z Blažkova, 
Dobrušky, Náchoda, N. Hrádku – Končin,  N. Hrádku -  Rzů a z Třince (N. Hrádku)  po 2  a 
z Dobrošova, Janova, Lipí, a Podbřezí (České Čermné)  po 1 žákovi. 
vzdělávání 
Škola pracovala podle vzdělávacího programu nazvaného Školní vzdělávací program pro 
základní vzdělávání – škola s rozhledem. Program byl o prázdninách roku 2009 vyžádán 
Českou školní inspekcí k supervizi. Výuku římskokatolického náboženství navštěvovalo 18 
žáků. 
kurzy a zájmové útvary 
Ve škole pracovaly kroužky: Sborový zpěv, Hra na flétnu, Vyšívání, Počítače pro nejmenší, 
Zdravotnický kroužek, Příprava na přijímací zkoušky. 
akce a soutěže 
Žáci úspěšně reprezentovali školu v mnoha soutěžích. K největším úspěchům patřil zpěv 
žákyně 3. ročníku Adély Hlaváčkové, která se pod vedením učitelky Jany Soukupové 
probojovala až do celostátního kola pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Mezi zdařilé 
akce patřilo vystoupení žáků pro seniory v Domově důchodců v Náchodě, vystoupení pro 
veřejnost v Novém Hrádku a předtančení na 9. společném plese škol. Podařilo se uskutečnit 
lyžařské výcviky v Olešnici v Orl. h. ( Nový Hrádek nemá umělé zasněžování). Vzdělávací 
program byl naplňován také pořádáním exkurzí, účastí na cyklistickém soustředění, výchovou 
k ochraně životního prostředí (soutěž tříd ve sběru a třídění odpadu). Závěr roku tradičně 
patřil školní akademii, která má velkou popularitu u veřejnosti, na které byli slavnostně 
„přijati prvňáčkové“ do školy a  kterou se 23 žáků 9. ročníku se základní školou rozloučilo. O 
všech akcích byla veřejnost průběžně informována na internetových stránkách školy. 
materiální zabezpečení 
V průběhu školního roku 2008/2009 se podařilo dokončit rozsáhlou investiční akci – 
vestavbu nových učeben do půdního prostoru historické budovy školy. Vznikly 3 nové 
učebny, 2 kabinety, sociální zařízení včetně hygienické kabiny pro dívky. Tím byly 
odstraněny všechny nedostatky z prověrky Krajské hygienické správy Hradec Králové. Nové 
učebny umožnily uvolnit jednu třídu v přístavbě z roku 1989 pro potřeby školní družiny 
(jedna z nových učeben se stala kmenovou třídou 9. ročníku).  Druhá nová  učebna je 
využívána pro výuku především výtvarné výchovy a třetí je učebnou informatiky. 
Z prostředků tzv. Norských fondů se podařilo náročné stavebně investiční dílo dokončit i 
částečně vybavit. Od února 2009 započala výuka v učebně informatiky s 19 novými počítači, 
v červnu byla vybavena učebna 9. ročníku a částečně i učebna výtvarné výchovy a estetiky. 
V průběhu prázdnin 2009 se chýlila ke konci i druhá významná investiční akce – 
víceúčelové školní hřiště. V červenci a v srpnu byl pokládán umělý povrch. Tomuto finále 
předcházela tříletá příprava za ochotné pomoci rodičů.  Vzniklo hřiště s umělým trávníkem, 
které má jen málokterá škola. 
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Z iniciativy vedení městyse prováděné úpravy svahu pod hřištěm na prostory určené 
k relaxaci, hrám a k netradiční výuce postoupily do konečné fáze, i když je stále možné 
něco dokončovat a zlepšovat. 
Podařilo se doplnit vybavení školy o některé pomůcky a učebnice, ale z důvodu nedostatku 
peněz je vybavování školy v této oblasti stále nedostatečné. 
 
 

 
 

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. 2009 měl Městys Nový Hrádek 747 obyvatel. Narodilo se 11 dětí                                                                                                                                             
(4 děvčata, 7 chlapců), zemřelo  11 občanů, přistěhovalo se 12 a odstěhovalo se  15 obyvatel.   
 
Začátkem roku 2009 byla završena III. etapa velké stavební akce v základní škole zejména 
vybavením počítačové učebny  19 novými počítači a tím došlo k zahájení užívání celé půdní 
vestavby. 4. března se uskutečnilo Setkání u příležitosti dokončení akce „Vestavba nových 
učeben v půdním prostoru ZŠ Nový Hrádek“. Účastníci si prohlédli nové prostory, shlédli 
prezentaci celé výstavby od stavební firmy  ALKSTAV  s.r.o. a  pohovořili si v pohostinství 
Na Kovárně. Možnost prohlédnout si nové školní prostory dostali rodiče i všichni obyvatelé 
městyse při Dnu otevřených dveří 2. dubna 2009.      
        
Umístění v soutěži Čistá obec 
V měsíci březnu se Městys Nový Hrádek umístil v soutěži v třídění odpadu v předchozím 
roce nazvané Čistá obec  na  1. místě v kraji . Za odměnu obdržel částku  140 tisíc korun. 
 
Umístění v soutěži  Zlatý erb 2009 
10. března 2009 přijali webmaster Milan Holinka a starosta městyse Vladimír Říha na 
Krajském úřadě v Hradci Králové již podruhé cenu Zlatý erb 2009 za 2. místo v soutěži o 
kvalitu webových stránek 
 
5. a 6. června 2009 proběhly volby do Evropského parlamentu. 
Občané si při volbě vybrali z 20 kandidujících stran. Účast voličů byla 34,3 %. Z 565 voličů 
se voleb zúčastnilo a platný hlas odevzdalo 192. Zvítězila ODS s 57 voliči, t.j. 29, 7 %. 
Druhá byla KDU-ČSL se 41 voliči, t.j. 21,4 % a třetí byla ČSSD s 28 voliči, t.j. 14,6 %. 
Následovala KSČM 14(7,3 %), Věci veřejné 9 (4,7%), Suverenita 7 (3,6%), SNK Evropští 
demokraté 7 (3,6%), Strana zelených 5 (2,6%), Dělnická strana 5 (2,6%), Starostové a 
nezávislí 4 (2,1 %), SDZ – Strana důstojného života 3 (1,6%), Strana svobodných občanů 3 
(1,6%), Humanistická strana 2 (1 %), Cibulka.net. 1 (0,5%), Sdružení pro republiku- 
Republikánská strana 1 (0,5%), Evropská demokratická strana 1 (0,5%), Demokratická strana 
zelených 1 (0,5 %), Národní strana 1 (0,5%), Liberálové 1 (0,5%) a  Nezávislí 1 (0,5 %). 
 
Umístění v soutěži Vesnice roku  
22. srpna 2009 převzal starosta městyse Vladimír Říha ve vítězné obci Žernov z rukou Mgr . 
Zdeňky Horníkové bílou stuhu za činnost mládeže v soutěži Vesnice roku 2009. Byl to 
velký úspěch, protože konkurence byla veliká. Soutěžilo 50 obcí našeho kraje.  
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8. prosince 2009 přijal starosta Vladimír Říha pozvání Stálé komise Senátu pro rozvoj 
venkova  konané pod záštitou předsedy Senátu ČR  Přemysla Sobotky na setkání vítězů 
soutěže Vesnice roku v prostorách Hlavního sálu Valdštejnského paláce. 
 
 
Na zasedání Zastupitelstva městyse 25. února 2010 přednesl starosta Vladimír Říha 
Zprávu o činnosti městyse podle jednotlivých kapitol: 
vodní hospodářství 
Na veřejný vodovod se napojily stavby za kinem, které jsou v majetku  Velosu, který plánuje 
nové využití těchto prostor. Před asfaltováním cesty byla také budova úřadu městyse 
napojena na čističku odpadních vod a bylo položeno potrubí pro možné napojení budovy kina 
na čističku. Staré žumpy se zavezly. 
odpadové hospodářství 
V odpadovém hospodářství jsme v loňském roce dostali ocenění Čistá obec. Mezi obcemi od 
500 do 5000 obyvatel jsme se v třídění odpadu umístili v Královéhradeckém kraji na 1. místě 
a obdrželi odměnu  140 000,-Kč. Vedení městyse pomáhala propagací škola, svoz železa 
zajišťovali hasiči (20.4. 2009), svoz nebezpečného odpadu zajišťoval městys pro občany 
zdarma (9.5. a 24.10.2009). Vyřešil se i problém sběru drobného alektroodpadu. Jsou však 
stále ještě místa, kde se do třídění nezapojili a navyšují objem směsného odpadu 
v popelnicích. 
místní komunikace 
Do kapitoly místní komunikace se loni investovala největší finanční částka. Pod názvem akce 
„Nechceme skákat přes kaluže“ se vybudovala cesta ke kinu s odstavnou plochou, 
bezbariérovým chodníkem ke kinu a plochou pro kontejnery. Práce byly hrazeny ze  SZIP 
(Státního zemědělského intervenčního fondu) prostřednictvím MAS POHODA venkova a 
z peněz získaných v soutěži Čistá obec. Vybudováním cesty za kinem pokračující kolem 
provozovny Velos na náměstí v říjnu 2009 začala plánovaná akce nazvaná „ Revitalizace 
centra městyse Nový Hrádek“. V roce 2010 se má vybudovat nový střed náměstí včetně 
obou dlouhých chodníků s bezbariérovými vstupy a provést oprava kašny. Z komunikací se 
v roce 2009 vyspravila podkladní vrstva v ulici Pod vodojemem. 
obchod a služby 
Obchod a služby sloužily občanům ve stejném rozsahu jako v uplynulých letech. Vysokou 
úroveň si udržuje restaurace  Na Kovárně a rok od roku své služby zlepšuje na základě 
potřeb návštěvníků. Restauraci  velmi pomohlo rozšíření sálku, který je nyní vhodný i pro 
pořádání větších akcí. 
Sbor dobrovolných hasičů 
Hasičský sbor je rozpočtovou organizací městyse a zároveň je začleněn do Integrovaného 
zásahového systému Hradec Králové s územním odborem Náchod. Zajišťuje ochranu 
majetku občanů a institucí před požárem, pomáhá při živelných pohromách a někdy i při 
dopravních nehodách. Několikrát místní hasiči jako každoročně odstraňovali stromy spadlé 
přes cestu. Profesionálně pomohli zlikvidovat např. požár v provozovně Kaden. Neustálým 
odborným školením a cílevědomou prací s mládeží si hasičský sbor udržuje dobrou úroveň. 
Materiálnímu vybavení sboru velmi prospěje nová cisterna, na kterou se zajišťují finanční 
prostředky. 
školství – tělovýchova –sport 
V prázdninových měsících se dokončovala a k  2. 10.2009 byla slavnostně završena IV. etapa 
budování víceúčelového sportovního hřiště u základní školy s oplocením s  bezbariérovým 
přístupem. Při výběru podoby povrchu hřiště zvítězila umělá tráva, která nepráší a 
nezpůsobuje alergie. Finanční prostředky na všechny etapy budování hřiště poskytl  
Královéhradecký krajský úřad za finanční spoluúčasti našeho městyse. Hřiště bude v době 



 7 

školního vyučování sloužit dětem  a po vyučování a o víkendech veřejnosti.  Škola hlavně 
v zimních měsících celá desetiletí využívala pro výuku tělesné výchovy prostory místní 
sokolovny. Je velmi obecně prospěšné, že se v uplynulém roce začalo v sokolovně 
s opravami. Zásadně se rekonstruovalo sociální zařízení, ke kterému byla vybudována  
samostatná čistička odpadních vod a byl zřízen nouzový východ , který je z bezpečnostních 
důvodů nezbytný. Je třeba si přát, aby se vedení Sokola podařilo sehnat peníze na další etapy 
stavebních oprav. Budova sokolovny neslouží jen sokolům, ale lze zodpovědně říci, že po 
mnoho let slouží celému Hrádku. 
kultura 
O kulturu se staraly společenské organizace, které pořádaly plesy a taneční zábavy 
v sokolovně. Městys zapůjčovale zájemcům kinosál nejčastěji na cestopisné přednášky (loni 
3krát), a na školní akademii. Každoročně pořádají dobrovolníci z řad rodičů v kině 
Mikulášskou nadílku s promítáním filmů pro děti. Velmi zdařilý byl  Vánoční koncert, dá 
se říci „vlastní produkce“ –  vystoupily obě školy a chrámový sbor. Městys financuje veškerý 
provoz kina. V loňském roce bylo kulturní dění obohaceno o předpremiérové promítání filmu 
Pamětnice. Tato akce Nový Hrádek hodně zviditelnila. 
veřejné osvětlení 
Veřejné osvětlení si loni vyžádalo hodně peněz. Podnik ČEZ prováděl v části náměstí 
náhradu vrchního vedení za zemní kabel. Využili jsme toho k položení kabelu veřejného 
osvětlení do země ke kabelu ČEZu. Odstranění vrchního vedení zabrání poruchám 
způsobeným dotykem vodičů při větru. 
věci bytové 
Po rekonstrukci bytu na poště po Hlaváčkových byl byt přidělen Markét ě Řehákové. Oprava 
byla kompletní s výměnou oken, rozvodů, sociálního zařízení včetně výměny obkladů a 
dlažeb. Na poště se vyměnila i okna v pořadí posledního bytu Hánlových. Ke konci roku se 
začalo s opravou bytu  v čp. 59 po Milanu Chárovi. Oprava se provádí ve stejném rozsahu 
jako na poště, navíc se měnily podlahy za beton s izolací proti zemní vlhkosti. Prováděla se 
také tepelná izolace. V současnosti se byt před položením podlahových krytin vysouší. 
pohřebnictví 
Do pohřebnictví lze zařadit opravu dalších 26 metrů hřbitovní zdi. Byla to již pátá etapa a 
strana směrem k Bukovecké ulici je hotová. Bude třeba pokračovat na druhé straně okolo 
vjezdové brány z Hradní ulice. O úklid a sečení hřbitova se dobře starali pracovníci z Úřadu 
práce. Přístup na hřbitov po hlavní cestě v zimě a odvoz posečené trávy a odpadu zajišťoval 
Miloš Langr. 
veřejná zeleň 
8. dubna 2009 byly poraženy lípy u kostela. Názory na jejich odstranění se mezi občany 
rozcházely. Jsou i dnes lidé, kterým to vadí a jsou zase druzí, kteří říkají, jak je dobré, že jsou 
poražené. Nikdo neví, jak by to s lípami dopadlo, když v říjnu napadl sníh do listí a mnoho 
především  starých stromů polámal. Plánuje se výsadba 2 lip nových. 2. prosince 2009 byl 
skácen smrk u Pomníku padlých. Na pozemku pod školním hřištěm určeném k rekreaci a 
odpočinku se vysadilo 70 tújí a další okrasné dřeviny. Kromě hřbitova se pravidelně sekl 
park, pozemky u školy a školky, u kina, zelené pásy v ulicích, aj. 
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K u  l  t  u  r  a 
 
 
 

Kulturní život za podpory Úřadu městyse zajišťovaly všechny činné složky městyse – 
sokolové, hasiči, myslivci, farní úřad, Červený kříž a obě školy. 
V lednové a únorové soboty se uskutečnily 4 plesy. 
 
Sokolský bál 
10. ledna uspořádala TJ Sokol Sokolský bál s hudbou  Koplaho Band. Asi 180 účastníků si 
kromě tance vychutnalo i ukázku scénického tance, který předvedla Patricie Kaválková. 
Dětský karneval 
Již tradičně sokolové pamatovali na malé tanečníky a po plese pro dospělé 11. ledna v nedělní 
odpoledne uspořádali Dětský karneval. Zájem o karneval vždy vysoko převyšuje zájem o 
ples pořádaný sokoly pro dospělé. Maskované děti často doprovázejí celé rodiny včetně 
prarodičů. 
Myslivecký ples 
17. ledna se v sokolovně konal Myslivecký ples. Hrála hudba ELASTIC, bohatá tombola a 
především výborná myslivecká kuchyně přilákala tradičně velký počet zájemců. 
přednáška o Gruzii 
30.ledna se v kině konala přednáška P. Jaroslava Linharta nazvaná  Gruzie – země velkých 
srdcí s promítáním diapozitivů z krásné a pohostinné země. 7 poutníků ušlo a projelo v této 
kavkazské zemi velikostí srovnatelné s ČR  2000 km a celkem urazili 7000 km. 
Hasičský bál 
7. února pořádali místní hasiči svůj  Hasičský bál s hudbou HEKTOR. Sešlo se více než 200 
zájemců, aby se neformálně pobavili, zatančili si, shlédli předtančení a zkusili štěstí v bohaté 
tombole. 
přednáška o Číně 
14. února Jaroslav Vondřejc ml. předvedl v kině pásmo obrázků a vyprávění o loňské 
jednapadesátidenní cestě do Číny nazvané Cesta po Číně. Vyprávěl hodinu a půl asi 50 
posluchačům o přírodních, kulturních a společenských aspektech této velké země. Vyprávění 
doplňoval obrázky, texty a mapou s vyznačením trasy. Od hornatého Tibetu až na jižní hranici 
s Vietnamem se museli účastníci maximálně přizpůsobovat změnám podnebí, zejména účinně 
čelit dýchacím potížím v nadmořských výškách nad 4000m n.m. Přednášející podal pohled na 
Čínu, který by  ve svých propagacích cestovní kanceláře zcela jistě neposkytly. 
9. ples rodičů a přátel škol 
28. února 9. ples rodičů a přátel škol uzavřel plesovou sezónu. Decentní výzdoba, hudba 
ERRORI, předtančení žáků ZŠ i bratrů Petrových s partnerkami a bohatá tombola vytvořily  
příjemnou atmosféru pro zábavu vysoké společenské úrovně. 
zdravotnická přednáška 
8. dubna pozvala místní skupina ČČK do salonku pohostinství Na Kovárně na přednášku 
MUDr. Ji řího Másla nazvanou Osteoporóza – řídnutí kostí. 
Velikonoční zábava 
11. dubna uspořádali hasiči Velikonoční zábavu s hudbou HEKTOR. 
návštěva herečky Libuše Havelkové 
23. dubna se v kině promítal film Příběh o Zoufálkovi. Před promítáním filmu děti 
pozdravila babička z Kouzelné školky, známá herečka Libuše Havelková. Dostalo se jí 
vřelého přijetí nejen od dětí, ale i od vedení městyse. 85 letá herečka velmi ocenila úroveň 
pohostinství Na Kovárně. 
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natáčení filmu Pamětnice 
10. května za krásného počasí probíhalo v Novém Hrádku natáčení záběrů pro film 
Pamětnice. Přijeli známí herci Josef Somr a Lubomír Kostelka. Natáčelo se u domu čp. 59, 
na náměstí a v autobuse. Občané mohli sledovat, jak pracně se natáčí film.   Vlastnoruční 
podpisy herců ozdobily památníčky zájemců i hasičskou kroniku. 
červnová brigáda na Frymburku 
V sobotu 27. a v neděli  28. června proběhl již třetí brigádnický víkend na hradě 
Frymburk . Současné aktivity na záchranu hradu, které se dějí za souhlasu majitele Josefa 
Bartoně - Dobenína a mají podporu vedení městyse jsou pravděpodobně poslední reálnou 
šancí hrad Frymburk zachránit před totálním rozpadem a zachovat pro další generace. 
Destrukce hradeb a věže rychle pokračuje.Vybudování provizorní přístupové cesty ze severní 
strany od hradního příkopu k patě prostoru před branou, zabezpečení studny mříží, průběžné 
doplňování hradní kroniky, dozdění kriticky narušených částí hradeb zejména u vstupní brány 
a následná postupná kompletní konzervace by měly vyústit v takový stav, jenž umožní 
opětovné zpřístupnění této kulturní památky. Jen ta památka, která žije, má smysluplné 
využití a slouží široké veřejnosti jako zdroj poznání, odolá nevratnému zániku.  

Je potřeba vyslovit velký dík zachráncům středověkých hradů, jmenovitě  
Společnosti ochránců památek o.s., Sdružení pro záchranu hradu Kumburk a Spolku 
hradu Jenčov, že vzali pod svá záchranná křídla také nejstarší památku našeho městyse, 
hrad Frymburk . Díky nim se hrad začíná otevírat a 19. září 2009 v rámci Dnů evropského 
dědictví zavlála poprvé nad hradem oficiální vlajka tohoto uskupení. Podívat se přišlo a 
vyslechnout komentované prohlídky hradu 250 zájemců a potom v neděli dalších 200. 
pouťové opékání selete 
4. července před pouťovou nedělí místní hasiči připravili pouťové opékání selete pro 
veřejnost na náměstí. 
novohrádecká pouť 
5. července se konala novohrádecká pouť s nezbytnými atrakcemi a se zajímavými 
ukázkami řemesel, tentokrát v menším rozsahu. Zajímavé bylo sledovat řezbářské práce z lip 
poražených u kostela prováděné na hřišti u sokolovny.V kině byla poutavá výstava dobových 
fotografií Miroslava Smoly. Občerstvení opékanými lahůdkami poskytla firma Jelen. 
zdravotnická přednáška 
30. září se na pozvání ČČK uskutečnila Na Kovárně velmi poutavá, názorně a moderním 
způsobem podaná přednáška MUDr. Jiřího Veselého z Broumova nazvaná  O cévních 
chorobách. 
předpremiéra filmu Pamětnice 
Ve dnech 2., 3., a 4. listopadu proběhla v místním kině republiková předpremiéra nového 
filmu producenta, scénaristy i herce Tomáše Magnuska a režiséra Vlado Štancela nazvaného  
Pamětnice. Film se natáčel celý na Náchodsku, zejména v hotelu Bonáto v Náchodě, kde se 
konal sraz absolventů gymnázia po 60 letech, a také v našem městysi v měsíci květnu.Každý 
den po promítání se konala asi hodinová beseda s tvůrci filmu a s některými herci, kterou 
pohotově moderoval vedoucí kina Milan Chára.. Přijeli herci Libuše Švormová, Jan 
Skopeček, Jaroslav Čejka, Kamila Moučková, Nina Jiránková, Vladimír Brabec i 
producent Tomáš Magnusek a režisér Vlado Štancel. . Film diváky pobavil a zaujal tím, že 
v něm defilují herecké legendy např. Květa Fialová, Stanislav Zindulka, Josef Somr, 
Lubomír Lipský, Lubomír Kostelka,  Miloš Nesvadba, Nina Divíšková, Zita Kabátová, 
Antonie Hegerlíková.Skvělé bylo duo Fialová –Zindulka, kteří sraz ve filmu svolávali a 
Miloš Nesvadba v roli spolužáka-kněze. Příjemné bylo také vidět známé herce v prostředí, 
které je naším domovem. Kritika se o filmu nevyjadřovala pochvalně, ale i koncentrace 
„starých hereckých bardů“ stojí za shlédnutí a bude mít historickou cenu. Z novohrádeckého 
komparsu jsme mohli v autobuse poznat např.Jiřího Hlaváčka, Markétu Vaňkovou. 
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Mikuláš v kin ě 
5. prosince navštívil děti Mikuláš v kin ě s nadílkou a s filmy pro děti. 
vernisáž fotografií v kině 
12. prosince se uskutečnila v kině vernisáž fotografií členů fotoklubu Nový Hrádek.V 
předsálí vystavovali velmi kvalitní fotografie Josef Beran a Filip Kozel. Promítaly se filmy 
z Nepálu a proběhl nábor dalších členů fotoklubu. Výstava zůstala i na neděli 13. prosince při 
vánočním koncertě. 
Vánoční vystoupení 
13. prosince proběhlo velmi zdařilé společné Vánoční vystoupení dětí z Mateřské školy, 
žáků Základní školy, dětí z farnosti a chrámového sboru. Diváci zaplnili sál kina do 
posledního místečka a odnesli si z dobře připraveného vkusného vystoupení, které 
nepostrádalo spád, nevšední zážitek. Byla to mimořádně povedená akce všech účinkujících – 
od milého vystoupení nejmenších po kvalitní zpěvy zejména chrámového sboru (zpívali i 
čtyřhlasně), který vede ing. Jiří Hlaváček. Závěrem všichni, včetně diváků, zazpívali vánoční 
koledy. Starosta jako poděkování předal všem, kteří pořad připravili, živou vánoční hvězdu. 
Bravo všem!Znovu se potvrdilo, jak je náš městys muzikální. 
Rybova půlnoční mše 
Na Štědrý den, 24. prosince, se o půlnoci pod vedením ing. Jiřího Hlaváčka rozezněla 
v prostorách kostela sv. Petra a Pavla Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Zpěvy byly 
ještě dokonalejší než v předchozích letech a byly doprovázeny orchestrem. 
Vánoční zábava 
26. prosince uspořádala TJ Sokol  tradiční  Štěpánskou taneční zábavu. Tato vánoční zábava 
je velmi polární mezi mladými tanečníky z Hrádku a okolí a zatancovat si jich přišlo opět přes 
400. Při zábavě se poprvé využilo nově vybudované sociální zařízení v sokolovně. 
 
 
. 

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

 
 

Valná hromada 
Při valné hromadě Na Kovárně 29. prosince vedení sboru provedlo hodnocení činnosti sboru 
za rok 2009. V současné době je členská základna 67 členů, z toho 24 žen. Výše členských 
příspěvků se proti předchozímu roku nezměnila. Výdělečně činní platí ročně 120 Kč, 
nevýdělečně činní 100 Kč. Na závěr valné hromady proběhly volby nového výboru 
hasičského sboru. Na dalších 5 let bylo do výboru zvoleno 15 členů : starosta Jiří Bek, 
velitel Vladimír Suchánek, pokladník Ivo Štěpán, jednatelka Petra Přibylová, referentka 
žen Jarmila Grimová, vedoucí mládeže Olga Beková, hlavní strojník David Bek, 
preventista Aleš Bek a členové Petr Ruffer, Jaroslav Rázl, Jaroslav Špreňar ml., Milan 
Holinka, Radim Štěpán, Milan Grim a Jarmil Grim. 
 
zásahy výjezdové jednotky 
V roce 2009 mělo výjezdové družstvo 22 členů, kteří se při výjezdech zapojovali podle 
potřeby. Místní výjezdová jednotka byla vyzvána k   9   výjezdům. 
17. 3. 2009   13.02  – požár komínového tělesa v Novém Hrádku  (5 členů) 
  8. 4. 2009    12.31 – požár rodinného domku v Novém Hrádku    (6 členů , 2 s dých. př.) 
28. 4. 2009    13.10 – požár lesního porostu Sněžné   (6členů) 
29. 4. 2009      7.25 – požár rodinného domku v Novém Hrádku   (6 členů) 
15. 7. 2009      0.41 – požár prům. objektu v Novém Hrádku  (10 členů , 4 s dých. př.) 
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12. 9. 2009     15.00 – požár lesního porostu v Borové  (5 členů) 
16.10.2009 16.10 – odstranění stromů ze silnice  (5 členů) 
18.10.2009     14.43 – odstranění stromů ze silnice  (5 členů) 
18.10.2009     16.00 – odstranění stromů ze silnice  (5 členů) 
Všechny zásahy byly provedeny profesionálně s ohledem na bezpečnost práce. 
cvičení a soutěže dospělých 
Členové sboru prošli řadou školení podle odbornosti, např. v užívání dýchacích přístrojů, 
motorové pily, řízení vozidla s majákem. Milan Holinka  si zvýšil odbornost ve výcvikovém 
centru ve Velkých Poličanech na velitele družstva. Celé výjezdové družstvo se sešlo na jaře a 
na podzim na školení v Jestřebí a v září proběhlo pro celý okrsek aplikační cvičení 
v Mezilesí. Členové výjezdového družstva prošli zdravotní prohlídkou. 2 ženy jsou aktivní 
rozhodčí požárního sportu a pro hru PLAMEN, 2 ženy jsou vedoucí mládeže. Ženy mají také 
zastoupení v okrsku v Mezilesí i v okresním sboru hasičů v Náchodě a v samaritánech.  
Soutěží se účastnila 2 družstva mužů a 2 družstva žen. Ženy trénovaly na hasičském hřišti 
každou středu a muži každý pátek odpoledne, soboty patřily soutěžím. Družstva se účastnila  
všech 8 závodů Náchodské Primátor ligy. Konaly se ve Velkém Třebešově, Velké Jesenici, 
Blažkově, Vršovce, Vysokově, Novém Hrádku (5. září – O pohár starosty městyse), 
Červeném Kostelci a na Kramolně. V Primátor lize se družstva žen umístila na 2. a 3. místě 
a družstva mužů na 6. a 9. místě. Soutěže O pohár starosty městyse (5. ročník) 5. září 
v Novém Hrádku se za chladného počasí účastnilo 17 družstev mužů a 7 družstev žen. 
Organizace závodů měla dobrou úroveň a přišlo i přes chladné počasí  dost diváků také díky 
výbornému tradičnímu pohoštění opékaným seletem. 
cvičení a soutěže mládeže 
Trénují a soutěží 2 družstva mládeže – starší a mladší. 24. ledna se konal hasičský trojboj 
v Broumově, 14. února Pohár starosty obce Česká Metuje v uzlové štafetě, ve kterém  
družstvo našich starších dětí zvítězilo. 4. dubna to byl Rožnovský pohár požární 
všestrannosti, 18. dubna Šonovský pohár požární všestrannosti, 25. dubna Běloveský pohár 
CTIF nazvaný „Memoriál Jirky Beka“ , 3. května závod v Nízké Srbské v požárním útoku a 
štafetách, 16. května Bohdašínský pohár v požárním útoku, štafetách a džberové stříkačky ve 
kterém se starší družstvo probojovalo do okresního kola 23. května v Náchodě na Plhově. 
19. září již potřetí děti obhajovaly putovní pohár v Jaroměři a získaly ho natrvalo. 3. října to 
byl Hronovský pohár, 17. října závod požární všestrannosti v Mezilesí , který byl ztížen 
sněhovou pokrývkou. Při vyhlašování celoročních soutěží při Poháru starosty OSH Náchod 
za rok 2009 v Mezilesí děti obsadily 1. místo. 3. místo získaly v soutěži O pohár odborné 
rady, ve výtvarné a literární soutěži PO očima dětí obsadily mladší děti 2. a starší 3. místo 
v okrese a 2. místo v kraji. Odměnou jim byla jako každoročně v prosinci Mikulášská 
nadílka s balíčkem a pohoštěním. 
cvičiště – požární zbrojnice – technika 
Udržování a zvelebování používaných prostor i techniky si opět vyžádalo spoustu hodin 
práce. Sbor pomalu opouštěl Písník a co nejvíce využíval a udržoval hasičské hřiště nad 
sokolovnou. Hlavním cílem dále bylo pokračovat a dovést do konce projekt na nákup nové 
cisterny, na který se již podařilo získat 100 000,- Kč. Nakoupily se ochranné oděvy pro 4 
hasiče, rukavice, pracovní stejnokroj, zásahové hadice a zařízení na vyhlašování poplachu. 
Výjezdové vozidlo CAS-24 úspěšně prošlo v dubnu technickou prohlídkou. Údržbou prošla i 
2 ponorná čerpadla, motorová pila a dýchací technika při cvičení v pevnosti Dobrošov a 
v poligonu ve Velkém Poříčí. 
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spolupráce s veřejností 
Hasičský sbor v roce 2010 čekají oslavy 130 let od jeho vzniku, které proběhnou v sobotu 
před poutí 3. července 2010. Starosta Jiří Bek vyzval všechny členy a příznivce k pomoci 
s jejich přípravou. Poděkoval vedení městyse za dobrou spolupráci. Sbor prováděl požární 
dozor na akcích pořádaných ostatními organizacemi a pro městys provedl na jaře svoz 
kovového odpadu. Hasiči poblahopřáli s kytičkou jubilantům a členkám ke Svátku matek. 
Zorganizovali Hasičský bál, Velikonoční zábavu a pouťové opékání selete.O své činnosti 
vedli ručně psanou kroniku a internetové stránky. 
                                

 
 
 

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

 
 

stav členstva 
K 31. prosinci 2009 byl celkový počet členů TJ Sokol celkem 268, o 13 méně než v loňském 
roce. Dospělých členů je 173 ,  30  dorostu a  65 dětí. Členský příspěvek pro výdělečně činné 
byl zvýšen na 300,-Kč ročně, důchodci a děti platí 100,-Kč a za jednorázový vstup nečlena na 
cvičení  se platí 30,-Kč. 
Volební valná hromada 

Na valné hromadě 1. března 2010 v restauraci Na Kovárně proběhla volba nového 
výboru jednoty na příští 3 roky. Zvoleni byli:     
S t a r o s t a   :  ing. Jeroným Holý 
M í s t o s t a r o s t a :  Jiří Hlaváček st. 
J e d n a t e l k a :  Jarmila Drašnarová 
H o s p o d á ř k a  :  Hana Možná 
N á č e l n i c e :  Lidmila Martinková 
N á č e l  n í k   a   předseda odboru sportu :   Jeroným Holý 
P o k l a d n í k :  Renata Suchánková 
V z d ě l a v a t e l k a  :  Anna Marková 
M a t r i k á ř k a :  Hana Svatoňová 
 

 Starosta ing .Jeroným Holý se vyjádřil k nejdůležitějším událostem roku 2009, 
hlavně po zahájené rekonstrukci sokolovny. Za pomoci poslankyně Mgr. Z. Horníkové se 
podařilo získat 3 miliony korun  ze státního rozpočtu na  rekonstrukci  WC, únikového 
východu a vybudování čističky odpadních vod s finanční spoluúčastí 333 tisíc korun. 200 
tisíc Kč poskytl Městys Nový Hrádek a zásadně pomohl dar z České báňské nadace  ve výši 
300 tisíc Kč. Největší měrou se o tento dar zasloužil jeden z majitelů, zakladatel nadace, 
firmy Czech Coal, a.s. Petr Pudil, který sokolovnu zná z vlastní zkušenosti. Na stavební práce 
se podle zákona vypsalo výběrové řízení, které vyhrála firma Alkstav,s.r.o. Nové Město n. 
Met. , která by měla provést celou rekonstrukci. Hotova je její  I. etapa. S ukončenou I. 
etapou probíhala příprava dalších etap rekonstrukce, zateplení a změny vytápění na tepelné 
čerpadlo. Dokumenty k potřebným žádostem si vyžádaly  100 tisíc korun. V prvním kole 
podání žádosti jsme u Státního fondu životního prostředí neuspěli, v dubnu se bude žádost 
s mírnými úpravami podávat znovu. Celkem se jedná o investici kolem  8 milionů korun 
včetně spoluúčasti, která je 20% (1,5 milionu Kč), na kterou bude nutné si vypůjčit. Dluh by 
se měl umořit do 5 let, splácet by se mělo 300 tisíc ročně z peněz vydělaných na kulturních 
akcích, lyžařském vleku a potřebná bude i pomoc městyse. 
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 V říjnu byla podána žádost o dotaci ve výši 3 miliony korun se spoluúčastí 50 tisíc 
také na  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jejím předmětem je nový rozvod 
topení, stavební úpravy na jevišti a úpravy v podstatě ve všech prostorách budovy. Vyjádření 
ministerstva očekáváme v nejbližších měsících. 
 Opakovat se bude žádost u Místní akční skupiny (MAS)  Pohoda venkova se sídlem 
ve Valu u Dobrušky o příspěvek na nové hlavní schodiště s bezbariérovým přístupem. 
Náklady jsou vyčísleny na 850 tisíc korun. 
  Žádosti o dotace budeme podávat tak dlouho, dokud neuspějeme. V zamítacím 
stanovisku je vždy uvedeno, proč naše žádost neprošla. Důvody zamítnutí budeme eliminovat 
a tím šance na úspěch žádosti bude s každým podáním větší. Většinu nutných dokumentů 
máme zpracovaných, další verze již nebudou finančně náročné. Žádosti zpracováváme sami 
kromě té vysoce odborné na zateplení.a vytápění, kterou podala firma Centrum rozvoje 
České Skalice se sídlem ve vile Čerych. Velkou pomoc v této oblasti nám poskytoval autor 
projektu Jaroslav Vondřejc a Aleš Kalhous, majitel firmy Alkstav. 
 
Zahájení a úspěšný průběh náročné rekonstrukce sokolovny  je velkou zásluhou 
především starosty ing. Jeronýma Holého a místostarosty Jiřího Hlaváčka, kteří našli 
společnou řeč a velmi dobře spolupracují. Hodně jim v případě potřeby pomáhají někteří další 
členové výboru i členové řadoví (Lidmila Martinková, Pavel Bohadlo, a jiní) 
 
 Hlavní akce pořádané chronologicky během roku 2009: sokolský ples (10.1.), dětský 
maškarní bál (11.1.), přejezd Orlických hor na běžkách- 13.r. (14.2.), župní turistický sraz ve 
Rtyni (8.5.), pochod Hrádouská vařečka – 27. r. (16.5.), výlet do Krkonoš- 3.r. (29.8.), župní 
přespolní běh (26.9.), štěpánská taneční zábava (26.12.). 
 V rámci jednoty vykonávaly činnost oddíly :  lyžování  (Jeroným Holý st.),  volejbalu  
(Jeroným Holý ml.), florbalu  (Vlastimil Krejčí a Tomáš Ježek),  fotbalu (Radomír Lanta),  
aerobiku (Markéta Vaňková),  všeobecné tělovýchovy (Lidmila Martinková) a  posilovny 
(Bobeš Petr). Mladé fotbalisty vede Pavel Ruffer, cvičení rodičů s dětmi Lucia Hrnčířová. 
 
 Náčelnice Lidmila Martinková  doplnila a upřesnila zprávu starosty. Oddíly 
vykazované jako sportovní v Župě Podkrkonošské- Jiráskově jsou čtyři  : lyžařský, 
volejbalový, fotbalový a florbalový, Ostatní sportování je registrováno pod hlavičkou 
všestrannost, a té se její zpráva týkala. 
            Malé děti se svými rodiči chodily pravidelně do sokolovny jako skupina Rodiče a děti 
a vedla je Veronika Bohadlová a Lucia Hrnčířová. Zapsaných v oddíle jich bylo 10, podle 
placení za jednotlivé vstupy dosahoval počet 26. Žákyně 1. až 7. ročníku vedly Lída a 
Anička Sobotkovy, zapsáno měly 8 děvčat a také 2 chlapce.Náplní byly hry a cvičení na 
nářadí. Pavel Ruffer vedl k fotbalu  malé chlapce, bylo jich 9 a pomáhal mu Jirka Hánl. 
Nejvíce navštěvované bylo cvičení v posilování a aerobik pro ženy. Cvičitelka Markéta 
Vaňková je pilířem ženského cvičení, cvičilo 17 žen a dorostenek. Na rekreační volejbal 
chodilo 5 cvičenců a vedl je Miloš Langr. 5 cvičenek vedla MUDr. Jaroslava Pružinová a na 
zdravotní cvičení do školní cvičebny chodilo pod vedením Lidmily Martinkové  7 žen. 
V činnosti byla malá posilovna, kterou pod vedením Bohouše Petra navštěvovalo 6 
mužů.Umožnilo se sportování i nečlenům , platí 30 Kč za jednotlivý vstup. 
 Doškolovacího srazu cvičitelek aerobiku 3. třídy se v Praze zúčastnily 3 cvičitelky, 
doškolovacího srazu cvičitelů všestrannosti 3. třídy se zúčastnili 2 cvičitelé a náčelnice. Na 
sraz seniorů byli za odměnu vysláni v prosinci do Tyršova domu Lída a Pavel Bohadlovi a 
Jeroným Holý st. 
 Náčelnice každoročně organizuje velkou brigádu na úklid a opravy, letos bylo navíc 
v srpnu několik brigád na přípravu k rekonstrukci a v prosinci po skončení stavebních prací. 
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Při rekonstrukčních  pracích se provoz sokolovny díky náčelnici Lidmile Martinkové 
nezastavil, každodenně po řemeslnících uklízela. Náčelnice se domnívá, že jsme obstáli, 
vadou na kráse bylo chování mládeže, která se u sokolovny soustřeďuje, znečišťuje a nyní i 
likviduje (3 okna rozbitá nad sálem a 1 u vestibulu). 
  V oddíle všestrannosti nezáříme výkony, ale dobrý pocit z pohybu a spolužití 
s ostatními jsou příjemné – to je názor náčelnice Lídy.    
  
 Náčelník a předseda lyžařského oddílu  Jeroným Holý st. se ve svém vystoupení 
zaměřil na sportovní činnost a provozování lyžařského vleku. Po několika špatných sezónách, 
kdy nebyl sníh, se počet aktivních dětí snížil na  16  (v sezóně 2005/2006 jich bylo  28). 
Tréninky vedl  Václav Sychrovský a pomáhali mu 2 kvalifikovaní  trenéři a 3 se zaučovali. V 
registraci pro rok 2010 vykázal oddíl 35 členů  (v roce 2007 měl 60 členů). Trénink dětí byl 
celoroční kromě letních prázdnin. Vyvrcholením tréninkové práce bylo opět soustředění na 
Zvoničce v Peci pod Sněžkou. Mimo sezónu se zabývali atletikou,cyklistikou a turistikou. 
Účastnili se soutěží Vesnické tělovýchovy organizovaných OV ČSTV Náchod a župních 
soutěží ČOS. Členství ve Svazu lyžařů slouží trenérům a předsedovi k udržení kvalifikace. 
Letos, v roce 2010, se   po dlouhé době podařilo uspořádat  župní přebor- 44 dospělých a 
veteránů a Cenu Frymburku – 47 startujícího žactva .Jediného povinného výjezdového 
závodu – přeboru ČOS v Zásadě v Jizerských horách se zúčastnilo 16 závodníků a získali 
7 medailí v mládežnických kategoriích. 

 Lyžařský vlek jezdil pro veřejnost od 16. ledna 2010. Tržba byla asi 110 tisíc 
korun, odhadovaná režie 30 tisíc. Zavedlo se ve všední dny základní občerstvení u pokladny, 
které fungovalo v nepřítomnosti občerstvení fy Jelen. O víkendech se jezdilo od 9 do 17 
hodin, ve všední dny mimo jarních prázdnin od 15 do 18 hodin. Provoz vleku byl  zajišťován  
64  členy  TJ  a  dobrovolníky zdarma. 
 

Areál má 2 místa, kde se sníh brzy vydře. Je to dojezd kolem buňky  a mezi 
Pazdernou a lesíčkem Tam by bylo potřeba zavést alespoň provizorní umělé zasněžování a 
sjezdovku by potom navštěvovalo více lidí - stále se nevzdává neúnavný Jeryn st. 
 
Hrádouská vařečka. 
XXVII. ro čník oblíbeného pochodu se konal 16. května 2009.  547 pochodujících přišlo ze 
76 různých míst. Největší počet 167 bylo z Nového Hrádku, 54 z Dobrušky, 52 z Nového 
Města n. Met, 44 z Náchoda a 13 z Prahy.. Ze zahraničí byli 3 ze Stockholmu, 1 z Vídně, 1 z 
Rumunska a 1 z Číny. Nejstarším účastníkem byla MUDr. Jaroslava Pružinová, rodinných 
kolektivů bylo 28, velkou vařečku si odnesly 3 skupiny : Marakana – Náchod,  Fišeráci – 
Nový Hrádek a TJ Sokol Skršice. Přesto, že po dlouhé době sucha začalo ráno v 7.00 pršet  a 
přestalo v 15.00 , se „vařečka“  opět velmi vydařila, počet účastníků byl velký také proto, že 
bylo příjemné teplo. Kontrola byla  u Kovapu v Dolích.  

Do kroniky psali: „Sláva nazdar výletu – zmokli jsme, ale stejně jsme tu ( a za rok 
zas).“ – Machovi. „Akce se vydařila, kouzlo to mělo i v uslzeném počasí.“ – Mirka a Jája. 
„Za vařečku, co bych lhal, ženu, děti, vše bych dal!!!“ 
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R  ů  z n  é   

 
 
 
předsednictví ČR v Evropské unii 
1. ledna 2009 začalo půlroční předsednictví ČR v Evropské unii. Pomyslně převzal štafetu 
k vedení EU premiér Mirek Topolánek. 7. ledna na slavnostním večeru nazvaném „Sladíme 
Evropu“ v Národním divadle v Praze. Přes množství mezinárodních problémů hned na 
počátku roku 2009 si ČR v čele s Topolánkem vedla dobře. 
konec slovenské koruny 
1. ledna 2009 skončila platnost slovenské koruny. V tento den přešlo Slovensko na euro. 
zastavení plynových kohoutků z Ruska 
7. ledna Rusko zcela zastavilo dodávku plynu přes Ukrajinu do východní Evropy. Po 
složitých jednáních, kterých se z důvodu předsednictví EU aktivně účastnili také představitelé 
ČR, byla dodávka trvale obnovena až po sepsání smlouvy Ruska s Ukrajinou 19. ledna. 
válečný konflikt na blízkém východě 
8. ledna vypukla otevřená válka mezi Izraelem a Palestinou v pásmu Gazy. Příměří bylo 
uzavřeno až po složitých jednáních o víkendu 18. ledna. Palestinské hnutí Hamas zvyšovalo 
četnost raketových útoků  a Izrael odpověděl válečným útokem.Na místě jednal i náš ministr 
zahraničí Karel Schwarzenberg. 
Tříkrálová sbírka 2009 
10. ledna obcházeli domácnosti „tři králové“ při humanitární Tříkrálové sbírce 2009 na 
pomoc rodinám a lidem v nouzi a podporu charitativního díla u nás i v zahraničí. 
úmrtí architekta Jana Kaplického 
14. ledna nečekaně v den narození dcery Johanky zemřel v Praze ve věku 71 let světově 
uznávaný architekt Jan Kaplický . Tento architekt nebyl „doma prorokem“. Vyhrál soutěž na 
stavbu národní knihovny na Letné. Kolem stavby jeho blobu se rozpoutala nechutná 
kontroverzní diskuse. 
ENTROPA v Bruselu 
15. ledna byla v Bruselu v atriu Rady ministrů odhalena socha od výtvarníka - recesisty 
Davida Černého nazvaná ENTROPA. S kritickou nadsázkou zobrazovala charakteristiky 
členských států. Překvapením byla pro všechny a vyvolala rozporuplné reakce. Bulharsko 
protestovalo, symbol tuto zemi charakterizující (turecký záchod) musel být zakryt. Davidův 
výtvarný počin rozhodně rozvířil hladinu nezájmu. 
40. výročí smrti Jana Palacha 
Spisovatelka Lenka Procházková napsala o Janu Palachovi  román začínající 21. srpna 1968 
do 16. ledna, kdy vzplanula  živá pochodeň až k jeho skonu 19. ledna 1969. 
inaugurace amerického prezidenta 
20. ledna proběhla historická inaugurace amerického prezidenta. Barack Obama, první 
americký prezident tmavé pleti, složil prezidentský slib. V ulicích Washingtonu slavnostní 
ceremonii sledovaly 2 miliony lidí a pomocí médií ji sledoval celý svět, který v nového 
prezidenta vkládá velké, možná nereálné naděje. Jeho předchůdce G.W.Bush za 8 let začal 2 
války a stal se v historii nejméně populárním prezidentem. Bush sám věří, že jeho působení 
přehodnotí až historie. 
úmrtí zpěváka Pavla Nováka 
11. února podlehl ve věku 64 let těžké nemoci zpěvák a skladatel Pavel Novák. Jeho písně, 
např. „Dívka pihovatá“ nás budou těšit dále. 
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velký propad výroby v ČR 
Na české hospodářství v první polovině února 2009 dopadla krize v plné síle. Docházelo 
k propadům výroby, vývoz, představující 50% celkové výroby, byl v recesi. Nezaměstnanost 
byla nejvyšší od vzniku samostatné ČR. 
střet v kosmickém prostoru 
11. února v 17.56 hodin se na oběžné dráze střetla poprvé v historii kosmonautiky ruská 
nefunkční družice Kosmos s americkým satelitem Iridium 790 km nad severní Sibiří. 
Tělesa se měla minout o 800 m.  Během sekundy  vznikly 2 mraky trosek Několik set 
největších kusů bylo možné pozorovat i ze Země. Něco shořelo, něco zůstane na oběžné dráze 
po staletí. EU vyzvala k přijetí celosvětových pravidel chování ve vesmíru, kde je již 20 tisíc 
objektů. Znečištění vesmíru se stává novým problémem lidstva. 
cestovatel Miroslav Zikmund devadesátiletý 
14. února se dožil v plné životní svěžesti legendární cestovatel Miroslav Zikmund 90 ti let . 
mistrovství světa v Liberci 
18. února bylo zahájeno Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009. Šampionátu, 
jehož prezidentkou byla bývalá úspěšná reprezentantka Kateřina Neumannová, se zúčastnilo 
více než 600 závodníků ze 60 zemí. Byla to největší sportovní akce v historii ČR. Na zahájení 
zazpíval českou hymnu Karel Gott a proběhla velkolepá laserová show. Obavy, že v areálu ve 
Vesci nebude sníh se nenaplnily, téměř stále sněžilo. 20. února vybojoval Lukáš Bauer 
stříbrnou medaili v běhu na 15 km se ztrátou 6 vteřin na vítěze. Během velmi náročného 
závodu padal sníh a teplota se pohybovala kolem nuly.  Byla to jediná medaile, kterou jsme 
na šampionátu získali. Mistrovství skončilo 1. března. 
krádež v obchodě potravin v Novém Hrádku 
26. února došlo k vloupání do obchodu Potraviny Švorc na náměstí. Pachatelé rozbili 
krumpáčem okno a odcizili cigarety, kávu, alkohol a cukrovinky. Úspěšnou krádež 
zopakovali a při třetím pokusu z 6. na 7. dubna byli dopadeni. Neodradila je ani kovová mříž 
na výlohách obchodu. Dvojice mužů, jeden byl z Náchoda, druhý z Nymburka, přijela autem. 
Kradli ve všední dny v noci. Policejní hlídka z Náchoda je zadržela na rokolském mostě po 
upozornění místních občanů.  
desáté výročí členství ČR v NATO 
12. března uplynulo 10 let od vstupu České republiky do NATO. 
vyslovení nedůvěry vládě Mirka Topolánka 
24. března k velkému překvapení všech občanů vyslovili poslanci nedůvěru vládě Mirka 
Topolánka bez ohledu na to, že naše republika předsedala EU a vedla si celkem úspěšně. 
Opět zvítězily politické hrátky bez ohledu na to, že tím utrpí pověst ČR ve světě. 
úmrtí herce Miroslava Moravce 
29. března zemřel herec se sametovým hlasem a skvělý filmový dabér Miroslav Moravec. 
návštěva amerického prezidenta v Evropě 
2. až 5. dubna za velkých bezpečnostních opatření navštívil Evropu nový americký prezident 
Barack Obama v pořadí Londýn – Štrasburg (G20) – Praha. Do Prahy přiletěl z důvodu 
našeho předsednictví EU  4. dubna a odletěl 5. dubna. Doprovázela ho manželka Michel  a 
ministryně zahraničí  Hillary Clintonová . Prezidenta přivítali  představitelé našeho státu 
Václav Klaus a premiér v demisi Mirek Topolánek. Na Květnou neděli 5. dubna v 10 hodin 
dopoledne přednesl svůj jediný veřejný projev na Hradčanském náměstí  u sochy 
T.G.Masaryka a s chrámem sv. Mikuláše v pozadí. Na desetitisíce lidí, kteří vyslechli projev 
přímo, i na ty u televizních obrazovek, zanechalo jeho vystoupení i vystoupení jeho ženy 
příznivý dojem. Evropu a Ameriku spojuje úsilí k zastavení šíření jaderných zbraní, boj 
proti terorismu a ekologie . Aby teroristé, jmenovitě Al Kajda, nikdy jadernou zbraň 
nezískali, je nutné zabránit obchodu s jadernými zbraněmi. Ke spolupráci je nutné přizvat i 
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Rusko. Atmosféra byla krásná, podávání rukou občanům, Obama má velké charisma 
Emotivní projev zakončil výrokem : Děkuji Praho!  Z Prahy odletěl prezident ještě do 
turecké Ankary. 
úmrtí u čitele Josefa Tejkla 
4. dubna  při výstupu na Králický Sněžník zemřel na zástavu srdce v náručí svého kamaráda 
ve věku nedožitých 57 let někdejší učitel místní ZŠ,originální a náruživý divadelník, režisér, 
autor, pedagog a cestovatel, Josef Tejkl. V Hradci Králové mj. založil Divadlo Jesličky, 
které se stalo „líhní talentů“ divadelního umění. S divadlem začínal již v mládí, kdy působil 
v našem městysi a dodnes na něho jeho bývalí žáci rádi vzpomínají. Byl i dobrý kolega ve 
škole. Měl vysokou inteligenci, dalo se s ním o všem hovořit. Výjímečné byly jeho znalosti 
východočeského baroka. 
raketový pokus v Severní Korei 
5. dubna ráno udělala Severní Korea pokus s raketou dlouhého doletu. 
zemětřesení v Itálii 
6. dubna ve 3.30 hod ráno postihlo střední Itálii u m ěsta L Aqila opakovaně silné 
zemětřesení. 200 lidí zahynulo, 1500 bylo zraněno a 50 tisíc přišlo o přístřeší. 
pokácení lip u místního kostela 
8. dubna byly z důvodu bezpečnosti občanů pokáceny staré lípy u kostela. 
pověření a pozdější jmenování Jana Fišera premiérem vlády 
9. dubna byl prezidentem republiky pověřen Jan Fišer, dosavadní ředitel Statistického úřadu, 
funkcí premiéra překlenovací vlády ČR. Slavnostní jmenování Jana Fišera do funkce 
provedl Václav Klaus na Pražském hradě 8. května. Premiér vlády, které byla vyslovena 
nedůvěra, Mirek Topolánek, zastával funkci premiéra vlády v demisi do 9. května. Jeden 
měsíc jsme měli 2 premiéry. 
prasečí chřipka v Mexiku 
V dubnu vypukla v Mexiku epidemie „prasečí chřipky“ , která je velmi nebezpečná a je 
přenosná i na člověka. Její šíření je omezováno přísnými hygienickými opatřeními včetně 
očkování z obavy ze vzniku pandemie. 
80 let autobusové linky Nový Hrádek – Náchod 
1. května 2009 uplynulo 80 let od zřízení autobusové linky Nový Hrádek – Náchod. Založil 
ji Ladislav Marek (1908 – 1971) v roce 1929. Popis historie autobusového provozu na této 
lince si mohli zájemci přečíst na vývěsce Úřadu Městyse. 
přijetí Lisabonské smlouvy Senátem ČR a prezidentem 
6. května schválil Senát ČR diskutovanou ústavu EU nazvanou Lisabonská smlouva. K její 
ratifikaci došlo však až 3. listopadu. Prezident Václav Klaus podepsal smlouvu jako poslední 
ze 27 představitelů států EU. 
35 let provozu metra v Praze 
8. května uplynulo 35 let od začátku provozu pražského metra. 
úmrtí zpěváka Waldemara Matušky 
30. května zemřel na Floridě ve věku 76 let charismatický zpěvák, který se těšil velké oblibě 
široké veřejnosti u nás i v Americe, Waldemar Matuška. Rodák z Košic na Floridě pohřben 
být nechtěl, protože je tam „ v zemi voda“, jak říkával. Byl vyučený sklář a písňovou dráhu 
začal jako člen Státního souboru písní a tanců. Prošel Redutou, založil Mamo kvintet, hrál 
v kavárně Vltava, v divadlech Semafor, Rokoko, hostoval i v Národním. Písně Tereza, Jó 
třešně zrály, Ach ta láska nebeská, Růže z Texasu, aj. zcela zlidověly. Odešla legenda, lidový 
bard, kamarád, vynikající zpěvák s krásným hlasem, který ovládal „umění žít“. Rozloučení se 
zpěvákem bylo 18. června v Praze na Žofíně, přišlo 10 tisíc lidí. K poslednímu odpočinku 
byly zpěvákovy ostatky  po žehu 19. června uloženy na Vyšehradě. 
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bleskové povodně 
24. června začaly na Novojičínsku velké záplavy, které byly později nazvány „bleskové“. 
Přicházely naráz, většinou na menších tocích a bylo velmi těžké jim čelit. Jejich následky 
byly velmi tragické, nemilosrdně braly lidské životy.Lidé buď utonuli, nebo se k nim 
nedostala sanitka. 26. června se povodně opakovaly na Olomoucku a Náchodsku, 27. června 
na Prachaticku. Za 3 dny bylo 13 lidských obětí. Zahynulo také mnoho zvířat a boj lidí 
s nezkrotitelným živlem bylo možné označit za hrdinství. Titulky v novinách: „ Vysekal díru 
ve stropě a své 3 syny zachránil.“ „ Dveře vykopl silou vůle.“ “Nestihli otevřít vrata a voda 
jim vzala 5 koní“ mluví samy za sebe. 
úmrtí „krále popu“ 
25. června 2009 zemřel na srdeční zástavu v Los Angeles ve věku 50 let americký zpěvák 
Michael Jackson. Stalo se tak krátce před zahájením jeho světového turné, které měl zahájit 
13. července a čekalo ho 50 koncertů. Po letech slávy a obdivu, byl hvězdou již v dětství, trpěl 
velkou samotou a depresemi, které zapříčinily rozpad jeho osobnosti. Přestože v posledních 
letech kariéra zpěváka stagnovala, fanoušci na něj nezapomněli. 
 70 let od posledního předválečného sokolského sletu v Novém Hrádku 
2. července uplynulo 70 let od konání  Sletu Jiráskovy župy Podkrkonošské v Novém 
Hrádku. Byl to poslední sokolský slet konaný v naší republice před 2. světovou válkou. Brzy 
začaly ze strany nacistů represe, které zaplatili 3 představitelé Sokola, starosta a ředitel školy 
Vojt ěch Koláč, pokladník Josef Světlík  a náčelník Josef Vondřejc vlastním životem. 
požár v Kadenu 
V noci ze 14. na 15. července došlo v Rokolské ulici v provozovně Kaden k požáru. Díky 
včasnému zásahu hasičského sboru nedošlo k rozsáhlejšímu poškození budovy provozovny. 
povinná víza do Kanady 
15. července zavedla Kanada pro občany České republiky povinná víza. Důvodem byl 
nárůst žádostí o azyl, který od počátku roku dosáhl 2000. 
40 let od prvního přistání na Měsíci 
21. července uplynulo 40 let od přistání Američanů na Měsíci s lodí Appolo. První člověk, 
který se svou nohou dotkl měsíčního povrchu, byl Američan Neil Armstrong. Má již 12 
následovníků. 
důlní neštěstí na Slovensku 
10. srpna postihlo Slovensko v historii nejhorší důlní neštěstí v Handlové. Ve 330 m pod 
zemí zahynulo 20 lidí, horníků i záchranářů. Byli to lidé ve věku 29 až 56 let, kteří po sobě 
zanechali 40 sirotků. 12. srpen byl na Slovensku vyhlášen dnem smutku. 
návštěva papeže Benedikta XVI. v ČR  
26. až 28. září probíhala první návštěva papeže Benedikta XVI. v naší republice. Nejprve 
papež zavítal do Prahy,  druhý den do Brna a návštěvu zakončil ve Staré Boleslavi. Přivítali 
ho představitelé státu i římskokatolické církve. V Brně – Tuřanech se setkal se 120 tisíci 
poutníků, ve Staré Boleslavi s 50 tisíci. Na letišti papeže přivítal prezident, potom papež 
navštívil kostel Panny Marie vítězné u Pražského jezulátka,, účastnil se setkání ve 
Španělském sále , mše v chrámu sv, Víta, setkal se se zástupci Ekumenické rady církví a se 
zástupci akademické obce, navštívil baziliku sv. Václava ve Staré Boleslavi, aj. K poutníkům 
promluvil i několik vět česky. Obdivuhodná byla jeho svěžest a z jeho osobnosti zářila 
neokázalá srdečnost a projevila se i jeho láska k hudbě. 
teplotní rekord 
7. října padl teplotní rekord . V pražském Klementinu naměřili téměř 25 stupňů, někde byla 
teplota až 28 stupňů. V 18 hodin u nás v Novém Hrádku ukazoval teploměr ještě 20 stupňů. 
Nobelova cena za mír 
V říjnu byl americký prezident Barack Obama navržen na Nobelovu cenu za mír. 
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šestinásobný vítěz Velké Pardubické 
11. října vyhrál již pošesté 56 letý žokej Josef Váňa Velkou Pardubickou. 
sněhová kalamita 
15. října, týden po teplotním rekordu, všechny překvapila sněhová kalamita. Sníh ležel celý 
týden.  50 cm silná sněhová pokrývka napáchala hodně škod na elektrickém vedení, v dopravě 
a na stromech plných listí a mnohdy i ovoce. 
úmrtí spisovatele Miroslava Švandrlíka 
26. října zemřel ve věku 77 let spisovatel, autor Černých baronů, Miroslav Švandrlík . 
úmrtí režiséra Otomara Krejči 
6. listopadu zemřel ve věku 88 let významný režisér a ředitel Divadla Za branou Otomar 
Krej ča. 
20 let od pádu berlínské zdi 
9. listopadu oslavili Němci v Berlíně velkolepou akcí výročí 20 let pádu berlínské zdi. 
Barack Obama v Číně 
16. listopadu přijel americký prezident Barack Obama na návštěvu do Číny. Při této jeho 
první návštěvě světové velmoci se zaměřil na otázky obchodní a finanční. O porušování 
lidských práv v této zemi pomlčel. 
20 let od sametové revoluce 
17. listopadu se uskutečnila v Praze neokázalá vzpomínka na události před 20 lety průvodem 
z Albertova na Národní třídu. Součástí oslav byly také koncerty a různá setkání pamětníků 
s mladými lidmi. 
prasečí chřipka v Evropě 
V polovině listopadu dorazila i na naše území tzv. prasečí chřipka způsobená virem H1N1. 
Zapříčinila několik úmrtí převážně lidí oslabených jinou nemocí. Prováděla se předběžná 
opatření – chřipkové prázdniny, zákaz návštěv nemocnic, očkování. K očkování panovala 
nedůvěra nejen občanů, ale i lékařů. 
úmrtí právníka Vojt ěcha Cepla 
21. listopadu zemřel ve věku 71 let zásadový a fundovaný právník Vojt ěch Cepl. Byl 
spoluautorem a obhájcem naší polistopadové ústavy. 
přesun bílých nosorožců do Keni 
19. prosince proběhl transport 2 párů bílých nosorožců ze ZOO Dvůr Králové n. L. do 
africké Keni. Nosorožci putovali za doprovodu ošetřovatele a veterináře v kontejnerech na 
autech do pražské Ruzyně a potom letecky do přírodní rezervace u Nairobi v Keni. Zařadili 
se mezi několik kusů nosorožců stejného druhu a předpokládá se, že se zde přirozeně 
rozmnoží. Jinak jim hrozí vyhynutí. 
úmrtí herečky Mileny Dvorské 
22. prosince zemřela ve věku 71 let oblíbená  „Maruška“ z filmu Sůl nad zlato, herečka 
Milena Dvorská. 
úmrtí herce Jaroslava Moučky 
26. prosince zemřel ve věku 86 let známý herec Jaroslav Moučka.                                                                                                                                                                       
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S p  o  l  e  č  e  n  s k á     k r  o  n  i  k a 
 
 
Rodičům se narodili  (11  a 1 novorozeně se s rodiči přistěhovalo) 
 
 
Michal a Marcela  Machovi  N.Hrádek Končiny 209 3. 1. 2009 Náchod 
      dcera    S a n d r a 
 
Radek a Radka  Světlíkoví  Nový Hrádek  348  17. 2. 2009 Náchod 
     syn   O n d ř e j 
 
Pavel a Lucie  Krásných  Nový Hrádek  337   4. 6. 2009 Náchod 
     syn  Š t ě p á n 
 
Jan  a  Jana  Raulovi   Nový  Hrádek   57  15. 7. 2009 Náchod 
     syn   T o b i á š 
 
Petr  Ruml a Andrea Dušánková Nový Hrádek  139            17. 7.  2009 Jičín 
     syn  J a n  
 
Jan a Petra  Knoulichovi  Nový Hrádek  347            31. 7.  2009 Náchod 
     dcera  Ni k o l 
 
Vlastimil a Vlasta Hrubých  Nový Hrádek  300            6. 8.  2009 Náchod

 syn  D a n i e l 
 
David Blažek a Lucie Kozlová         Nový Hrádek 46            4. 10. 2009      Náchod 
  dcera  Barbora 
 
Zdeněk a Jana  Hudkovi  Nový Hrádek  359            6. 11.  2009 Náchod 
  dcera  M a g d a l é n a 
 
Marek a Jana  Machovi  Nový Hrádek  317          18. 11.  2009 Náchod 
  syn  J o s e f 
 
Petr a  Anna Hlaváčkovi  Nový Hrádek  309          25. 11. 2009 Náchod 
  syn  D o m i n i k                                            
 
Michal Brenner a Eva Vogelová Nový Hrádek  102 29. 12. 2009 Hradec Králové 
  dcera   N e l a 
 
 
Přivítáni  do života byli noví občánci  18. 4.  a  17. 10.  2009. 
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Sňatek uzavřeli 
 
Jiří  Maršík a  Jana  Bohadlová           Černilov  -  Nový Hrádek             1. srpna  2009 
         v kostele sv. Petra a Pavla 
 
Jiří  Tesař  a  Barbora  Reichertová        Náchod  -  Náchod                 8. srpna  2009 
         v kostele sv. Petra a Pavla 
 
Jaroslav Kárník a Jarmila Fuksová         Sněžné  -  Sněžné                  16. října  2009 
          na Úřadu městyse 
 
Pavel  Komora  a  Lenka  Balcarová     Dolany  -  Nahořany               14. listopadu  2009 
          Bartoňovy vily  Dlouhé 
 
 
 
Výročí svatby oslavili 
  
 
50 let společného života – zlatou svatbu 
 
 
Bohumil a Zdeňka  Bekovi  Nový Hrádek 123    13. června  2009 
 
 
 
60 let společného života  -  diamantovou svatbu 
 
 
Jan  a Miroslava  Hažerovi           Nový Hrádek Končiny  30          17.  září   2009 
 
Přemysl  a  Olga   Černých   Nový Hrádek  30    19.  listopadu  2009 
 
 
 
 
Z      n   a   š   i   c    h      ř   a   d      o   d   e   š   l   i          (11 občanů) 
 
 
Vlasta Nováčková  z Nového Hrádku   čp. 225  zemřela ve věku nedožitých 83 let  23. ledna 
2009  v Novém Hrádku. Žila s manželem v severních Čechách a po odchodu do důchodu se 
přestěhovali do rodinného domku po manželových rodičích v Novém Hrádku – Končinách. 
Vychovala s manželem 4 děti. Statečně bojovala s nepřízní osudu po amputaci nohy. Po 
manželově smrti se o zesnulou starala dcera a syn. 
 
Václav Varga  z Nového Hrádku  čp. 306  zemřel ve věku nedožitých 57 let  1. února 2009 
v Hradci Králové. Rozloučení se zesnulým se konalo 6. února ve smuteční obřadní síni 
v Náchodě- Starém Městě a po obřadu byl převezen k tichému zpopelnění. Zesnulý  pocházel 
z Jizbice a pracoval v zemědělství jako řidič zemědělské techniky v družstvu AGRO Jizbice. 
S manželkou Libuší vychovali 3 děti, dvě dcery a syna. 
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Miloslava Ptáčková  z Nového Hrádku - Dolů  čp. 172  zemřela v požehnaném věku  92 let  
3. února 2009  v Novém Hrádku. Na vlastní přání byla v tichosti zpopelněna. Zesnulá 
pocházela z Babí  u Náchoda z početné rodiny. Vychodila dvouletou obchodní školu a 
pracovala jako úřednice v tehdejším obchodním domě Teta v Náchodě. Provdala se za 
Vratislava Ptáčka a odešla s ním do Nového Hrádku. Žili v malém domku v Dolích a 
vychovali dceru Miloslavu a syna Vratislava. Mnoho let pracovala ve Velodružstvu  jako 
účetní. Byla inteligentní, pečlivá v práci a mezi spolupracovníky oblíbená pro svou 
snášenlivou povahu. Stáří jí po manželově smrti ulehčovala dcera, která si ji na zimu brávala 
k sobě do bytu, kde jí také dosloužila. Zesnulá si dlouhou chvíli krátila psaním rodinných 
pamětí, paměť jí dobře sloužila do vysokého věku. Žila pro děti a vnoučata. 
 
 
Marie Hlaváčková  z Nového Hrádku  čp. 7  zemřela  po dlouhé nemoci ve věku nedožitých 
75 let  12. března 2009  v Jaroměři. Manžela přežila pouze o půl roku.  Pohřbena byla 18. 
března po zádušní mši v kostele do rodinné hrobky na místním hřbitově. Pocházela z Borové 
a v mládí pracovala v Náchodě v Teplárně. Provdala se za pekaře Ferdinanda Hlaváčka a od 
té doby spolu po dlouhá léta vedli pekařskou živnost, později  pracovali jako zaměstnanci 
pekárny v Náchodě. Smyslem jejího života byla neustálá práce a opravdová víra v Boha. 
S manželem vychovali dceru Alenu a syna Lubora. Obě děti se po otcově smrti o zesnulou, 
která v závěru života potřebovala neustálou pomoc, svědomitě staraly. 
 
 
Hedvika  Hoffmannová z Nového Hrádku – Dolů čp. 171  zemřela v požehnaném věku 93 
let  1. dubna 2009 v Novém Hrádku zaopatřena svátostmi nemocných. Pohřbena byla 8. 
dubna po zádušní mši v kostele  do rodinné hrobky na místním hřbitově. Zesnulá pocházela 
z Dolů a prožila tam celý svůj dlouhý život. S manželem si postavili rodinný domek a 
společně vychovali 3 děti, Josefa, Marišku a Evu. Zesnulá pracovala nejprve v textilu a 
později jako dělnice ve Velodružstvu. Byla věřící a všechny své síly věnovala práci pro 
rodinu. Dcera Eva jí byla  ve stáří velkou oporou a dosloužila  jí podobně jako dříve svému 
otci. 
 
 
Marie Hánlová  z Nového Hrádku  čp. 54  zemřela  ve věku  73  let  1. června 2009  
v Novém  Hrádku . Rozloučení se zesnulou se konalo 5. června v chrámu Páně sv. Petra a 
Pavla  a po zádušní mši svaté byla převezena k tichému zpopelnění. Pocházela z Nového 
Hrádku z početné rodiny, byla nejstarší ze 4 sester, a prožila zde svůj celý život. Otec byl 
sokolník v místní sokolovně, kde všechny sestry vyrostly. Zesnulá v mládí pracovala ve 
vojenském zeměměřickém ústavu v Dobrušce, později dlouhá léta ve Velodružstvu  v Dolích. 
S manželem vychovali syna Bohuslava a dcery Hanu a Dášu. Zesnulá zcela žila pro svou 
rodinu a pevnou rodinnou vazbu měla stále i se svými sestrami. Při její dlouhodobé nemoci o 
ni svědomitě pečoval její manžel Bóba. 
 
 
Jan Martinek  z Nového Hrádku  čp. 247  zemřel ve věku  68 let  7. června 2009  
v Náchodě. Rozloučení měl v úzkém rodinném kruhu v kostele sv. Jana Křtitele ve Slavoňově 
a byl uložen do rodinného hrobu. Zesnulý pocházel z Bohdašína ze 3 sourozenců. Absolvoval 
zemědělskou školu, pracoval na státním statku s ústředím ve Smiřicích, později v OPK 
Dobruška (bývalá Strojní traktorová  stanice v Tisu). Mnoho let byl promítačem v místním 
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kině, kde byla jeho manželka vedoucí. S manželkou vychovali  syny  Miloše a Libora a dceru  
Janu. Musel se vyrovnat s tragickou smrtí staršího syna Miloše v jeho mladém věku. Byl 
pracovitý a ochotný. Při dlouhodobé těžké nemoci při něm věrně stála a pečlivě se starala  
jeho žena Marie. 
 
 
Ilona Hronovská  z Nového Hrádku  čp. 59  zemřela ve věku  63 let  3. července 2009  
v Hradci Králové  po dlouhé a těžké nemoci. Poslední rozloučení se zesnulou se konalo 9. 
července v obřadní síni v Bačetíně.  Zesnulá v mladším věku žila v Novém Hrádku  a  ke 
konci života se do našeho městyse vrátila s dcerou Hanou. Sama dceru Hanu i dvojčata, syny 
Ladislava a Luboše, vychovávala. Pracovala v družstvu Detecha. 
 
 
Miroslava Hažerová  z Nového Hrádku – Končin  čp.  162  zemřela ve věku  84 let  19. září 
2009  v Novém Hrádku. Na přání zesnulé se konalo rozloučení ve vší tichosti  26. září 
v evangelické modlitebně v Tisu. Přáním zesnulé také bylo, aby účastníci vzpomínky místo 
květinových darů pamatovali na Betanii v Náchodě. Zesnulá pocházela z tiché části Nového 
Hrádku a prožila zde celý svůj život. S manželem vychovali dceru Janu a syny Miroslava a 
Jana. Syn Miroslav tragicky zahynul a zesnulá na něho do svých posledních chvil s bolestí 
vzpomínala. Pracovala v Kovodružstvu a pro veselou a vstřícnou povahu byla v kolektivu 
spolupracovníků oblíbená. Po jejím odchodu do důchodu ji spolupracovnice rády a pravidelně 
v jejich chaloupce navštěvovaly. Manžel zesnulé, původem ze Slovenska, byl mnoho let 
v Novém Hrádku listonošem. Oba manželé měli velmi rádi zahrádku a s oblibou až do 
posledních chvil o květiny pečovali. Ve stáří jim byla velkou oporou dcera Jana, která 
přerušila práci v Praze a odstěhovala se k rodičům, aby o ně mohla denně pečovat. 
 
 
Jiří  Červený  z Nového Hrádku  čp. 45   zemřel  ve věku  83 let  10. prosince 2009   
v Novém Hrádku. Na přání zesnulého byl v tichosti zpopelněn. Tichou vzpomínku mu 
věnovala zejména manželka Helena a dcery Marcela a Marta s rodinami. 
 
 
Jiří Piewak  z  Nového Hrádku  čp. 307  zemřel po dlouhé a těžké nemoci  ve věku 
nedožitých 70 let  22. prosince 2009  v Novém Hrádku. Rozloučení se zesnulým se konalo 
29. prosince v obřadní síni v Bačetíně a po smutečních obřadech byl převezen k tichému 
zpopelnění. Jeho odchod se hluboce dotkl manželky Blanky a dětí Světluše a Jiřího 
s rodinami.                   
 
 
Z občanů, kteří z Nového Hrádku pocházeli nebo k němu měli blízký vztah  v roce  2009 
zemřeli: 
 
Josef Boš   Rzy čp. 15  t.č. v Domově důchodců v Náchodě  zemřel  22. března 2009  ve věku 
nedožitých  84  let,  Josef Tejkl, učitel, Kostelec nad Orlicí 998 zemřel  4. dubna 2009 ve 
věku  56 let, Václav Kopáček , truhlář z Mezilesí zemřel 30. dubna ve věku 80 let, Marie 
Štěpánová, Nové Město n. Met. zemřela ve věku  102  let. 
 
 
 
     Zapsala           Anna Marková, kronikářka 
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