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Leden 
Začátkem ledna bylo počasí spíše podzimní, mlhavé. Mrznout začalo 2. ledna a ranní teploty 
pod bodem mrazu v rozmezí – 2 až –15 stupňů panovaly po celý měsíc. Sněhu bylo nejprve 
málo. 9. ledna přišla vánice , byla celoevropská kalamita, a sníh navál i do bytů. I poslední 
dekáda ledna byla mrazivá, panovaly celodenní mrazy. Lyžovat se ale moc nedalo. Až ke 
konci měsíce dosáhla sněhová pokrývka 50 cm. 
Únor 
Od začátku února začal lyžařský vlek jezdit denně. Sněhu přibývalo, nebyl ani kam 
vyhrnovat. Později přišla mírná obleva při sněhové pokrývce 1 m. Stále občas chumelilo a 
ranní teploty znovu klesly až  na – 9 stupňů.Bylo zamračeno a druhá obleva nastala ve dnech 
18. až 20. února. Ranní teploty vystoupily až na 3 stupně, sněhu ubylo a vlek se zastavil 
Březen 
Začátkem března všude ležely kupy špinavého sněhu a stráně byly protáté. Od 2. března se 
ochlazovalo  a 6. března při ranní teplotě –10 stupňů začalo hustě sněžit. 7. se vyjasnilo a 
několik dní mrzlo celý den. Zima se už zdála lidem dlouhá, trvala vlastně od říjnové kalamity 
již 5 měsíců. Zvrat nastal 18. března, ranní teplota stoupla na nulu. Souvislá sněhová 
pokrývka byla tenká Všude ležely jen kupy starého sněhu. Do konce měsíce se ranní teploty 
pohybovaly  od +4 do +10 stupňů. 
Duben 
Na apríla svítilo slunce a 2. dubna napadlo 10 cm nového sněhu. Od 4. dubna zavládlo pravé 
aprílové počasí. Ráno bylo až +6 stupňů, 9. dubna padaly kroupy s deštěm a dále střídavě 
pršelo nebo sněžilo. Proměnlivo bylo až do konce měsíce ale teploty neklesly pod nulu. 
Konec měsíce byl vysloveně teplý a 30. dubna při ranní teplotě +12 stupňů a maximální denní 
až +24 stupňů už kvetly rané třešně. 
Květen 
Začátkem května již kvetly narcisy a tulipány. Celý měsíc byl poměrně teplý a hodně deštivý. 
Ranní teploty se pohybovaly mezi +6 až + 13 stupni a ve dne bylo až + 18. Po celodenních 
deštích mezi 9. až 18. květnem se zvedaly hladiny řek a Moravu opět postihly povodně. 
Slunečné počasí se střídalo se zamračeným a 24. přišla velká bouřka s lijákem. Propršely i 
poslední dva  květnové dny .Kvetoucí stromy se ani nemohly opylit a projevilo se to později 
na špatné úrodě ovoce. 
Červen 
Začátkem června ještě byla zima a mokro, deštivé dny z května pokračovaly. K velkému 
zvratu došlo 5. června, byl to krásný den, s maximální teplotou +23 stupňů ve stínu. 
Následoval více než týden dnů téměř tropických. Ráno bylo až + 21 stupňů a ve dne ve stínu 
až +29 stupňů. Ochladilo se v poslední dekádě, léto začalo 21. poměrně chladně s maximální 
teplotou +13 stupňů. Znovu oteplovat se začalo až 27. června, dny byly slunné, ranní teploty 
stoupaly až na +29 stupňů 30. června. 
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Červenec 
Teplo a sucho přesáhlo do července, v noci bylo chladněji, ale ve dne byly „tropy“ s mírnými 
změnami až do 17. července. Ranní teploty se pohybovaly mezi +18 a +31 stupni. Slunce 
pálilo a padaly teplotní rekordy. Maximální denní teplota ve stínu byla 16. července +33 
stupňů. Nebylo kam uniknout, přehřáté domy nebylo možné větrat, protože v nich byla teplota 
stejná jako venku. Déšť 18. přinesl konečně velké ochlazení na +16 stupňů ráno, které trvalo 
4 dny. 21. července přišly 3 tropické dny s bouřkou. Konec měsíce byl chladnější a deštivý. 
Srpen 
Začátek srpna byl deštivý a severní Čechy postihly povodně. 10. srpna se na 3 dny vyjasnilo a 
oteplilo. Mezi 13. a 19. srpnem opět pršelo s bouřkami a znovu přišly 3 dny s jasnou oblohou. 
Od 20. srpna až do konce měsíce byly přeháňky a déšť a ochladilo se. 30. srpna byly na 
Božím Daru přeháňky sněhové. Počasí se vyznačovalo velkými zvraty. 
Září 
Zima, nevlídno, nízké mraky a déšť panovaly začátkem září. Ranní teploty klesaly až na 4 
stupně. Po 10. září začaly teprve růst houby. Vyjasnilo se až 20. září asi na 4 dny. Konec 
měsíce byl opět deštivý a poměrně chladný s nejnižší ranní teplotou  +3 stupně. V severních 
Čechách byly opět záplavy. 
Říjen 
Deštivé a chladné počasí pokračovalo do října, ranní teploty se pohybovaly od +4 do +7 
stupňů. Stále rostly houby. „Babí léto“ s jasnou oblohou panovalo krátce od 7. do 12. 
října.Teploty ráno ale nebyly vysoké a od +7 stupňů postupně klesly  12. října až k nule a vál 
studený vítr. Po 15. bylo zataženo a mlhavo a 21. proletoval první sníh. Mráz –1 stupeň ráno 
přišel 22. října a 27. byly dokonce –3 stupně.Koncem měsíce teploty vystoupily nad bod 
mrazu, byly však nízké, okolo +2 stupňů. Obloha byla bezmračná. 
Listopad 
V listopadu se velmi oteplilo, počasí bylo krásné celou první polovinu měsíce. Teplo bylo 
opravdu nezvyklé, padaly teplotní rekordy. Na dušičky bylo skoro jako v létě, příjemné teplo 
a bezvětří. Ranní teploty od 1. až do 15. listopadu  přesahovaly i + 10 stupňů. K 
výraznému teplotnímu zlomu došlo 23. listopadu na 0 stupňů ráno a hned začal proletovat 
sníh. Teploty dále klesaly až k –11 stupňům a 27. napadla souvislá sněhová pokrývka. 
Koncem měsíce bylo asi 15 cm sněhu. 
Prosinec 
V prosinci panovala opravdu „ladovská“ zima. Chumelilo, mrzlo a byly vánice. Někdy byly 
tak silné, že je bylo možné nazvat „božím dopuštěním“.Ranní teploty se pohybovaly od –2 do 
–13 stupňů. Výjimkou byl Štědrý den, kdy přišla obleva a pršelo. Sněhu značně ubylo. Večer 
však začalo znovu mrznout a chumelit. Vánoce byly opravdu krásné bílé. Napadlý prašan 
umožnil pěkné lyžování. Velké problémy byly s cestováním všeho druhu včetně letecké 
dopravy v Čechách i v oblastech, kde sníh třeba ani obvykle nepadá. 
 
 
 

 
 

Š  k o  l  s t  v í  -  školní rok  2009/2010 
 
 
Mateřská škola 
2009/2010 
Do mateřské školy bylo zapsáno 40 dětí. Pod vedením ředitelky Soni Brázdilové pracovala se 
16 dětmi předškolního věku Mgr. Alena Lokvencová a s 24 dětmi ve věku 3 – 5 let Dis. Diana 
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Matysová. Již třetím rokem s Nikolkou Brázdovou, žákyní se speciálními potřebami, 
pracovala osobní asistentka Monika Čermáková. V práci se řídila individuálním plánem, 
který pro ni vypracovala Mgr. Alena Lokvencová a během roku její práci sledovala.. Učitelky 
se účastnily všech pro ně pořádaných seminářů, dálkově již žádná nestudovala. Školnicí byla 
opět Libuše Vargová. Vedoucí školní jídelny byla nejprve Monika Dobrovolná a 4. ledna 
2010 ji nahradila Renata Rufferová.Vedoucí kuchařkou byla Věra Škodová, kuchařkou Irena 
Smolová a Hana Balcarová pomocnou pracovnicí. 
výchovně vzdělávací program 
Učitelky  s dětmi pracovaly podle programu nazvaného „Rok s kocourkem Matyášem“. 
Fiktivní Matyášek byl nejprve malé kotě a během roku vyrostl v dospělého a rozumného 
kocoura. Děti si s kocourkem hrály, prožívaly radosti, trápení a učily se jeho prostřednictvím 
také pracovat a poznávat svět kolem sebe. Přijímaly správné návyky, postoje, vědomosti a 
dovednosti. Učily se být aktivní, správně se dívat, umět naslouchat, mít odvahu, aj. 
spolupráce s veřejností  - akce školy 
Činnost školy jako každoročně obrážela probíhající roční období a byla opět velmi pestrá. 
Např. interaktivní divadelní představení Kubula a Kuba Kubikula, návštěva perníkové 
chaloupky u Pardubic, knihovny, kostela s betlémy, počítačové učebny v ZŠ a seznámení 
s učitelkou 1. třídy před zápisem, hra na flétničky, plavecký výcvik, výlet do Častolovic, 
přespání předškoláků v Běstvinách, fotografování... Jako každý rok paní učitelky připomněly 
právě aktuální svátky a také  zvyky (drakiáda, Mikuláš, Vánoce, Velikonoce, Svátek matek, 
Dětský den, školní akademie, hledání pokladu s kocourem Matyášem, aj.) 
V září jako každoročně proběhla schůzka SRPDŠ, na které se rodiče seznámili s průběhem 
školního roku, vzdělávacím programem a s plánovanými akcemi. Projednala se i spolupráce 
rodičů při organizaci a zabezpečení 10. ročníku školského plesu. 
 
 
 
Základní škola 
2009/2010 
Nový školní rok zahájila v 1. třídě s dětmi slavnostně třídní učitelka Marcela Havrdová, 
ředitel školy  Josef Petera a starosta městyse Vladimír Říha. V ostatních třídách žáky přivítali 
jejich třídní učitelé a připomenuli jim pravidla školního řádu i jiné předpisy. 
personální obsazení 
Učitelský sbor opustil jediný muž, tělocvikář – externista František Drahoňovský (finanční 
důvody školy) a zůstaly v něm opět samé ženy. Z důvodu rodičovských dovolených místo 
Ludmily Flegrové nastoupila Kamila Brennerová a místo Pavly  Haláskové  Petra Lendělová. 
V práci ve škole dále pokračovali: Lenka Dudášková, Karolina Frintová, Marcela Havrdová, 
Marie Krbalová, Lenka Martínková, Kamila Ševcová, Jana Soukupová, Blanka Svatoňová, 
Věra Voltrová, ředitel školy Josef Petera a vychovatelky Martina Bínová a Hana Matějčková. 
Správními zaměstnanci byli : Václava Beková (uklízečka), Jana Ducháčková (účetní), Libuše 
Menyheiová (uklízečka) a Markéta Vaňková (školnice). 
stav žactva 
Pro školní rok 2009/2010 nastoupilo do 1. třídy pouze 9 dětí.  V předchozím roce končilo v 9. 
třídě 23 žáků, proto došlo k propadu celkového počtu žáků. Škola byla nucena požádat 
zřizovatele – městys - o schválení výjimky, aby nebyl porušen školský zákon, který stanovuje 
průměrný počet 17 žáků na třídu. Zastupitelstvo výjimku schválilo a škola mohla zachovat 
samostatné třídy pro všech 9 ročníků. Celkový počet žáků k 1. září 2009 byl  137 a k 30. 
červnu 2010  139. Do školy docházeli žáci  z 15 různých míst.  
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vzdělávání 
Škola pracovala podle aktualizovaného vzdělávacího programu  Školní vzdělávací plán pro 
základní vzdělávání – škola s rozhledem . V 9. ročníku a na 1. stupni ve 4. a 5. ročníku se 
vyučovalo podle programu Základní škola. Supervize České školní inspekce na začátku 
školního roku neshledala rozpory  s plánem  ministerstva školství. Při týmové inspekci ve 
dnech 24. až 27. května 2010 inspektoři sdělili, že neshledali v činnosti školy nedostatky a 
konstatovali, že : „ Pedagogové využívají při vzdělávání žáků kromě tradičních metod a 
forem práce také alternativní prvky za podpory názorných pomůcek a techniky, které 
podporují rozvíjení klíčových kompetencí žáků.“ Výuku římskokatolického náboženství  
navštěvovalo 19 žáků a zajišťovala ji Farnost Nový Hrádek pod vedením faráře P. Jana Jozéfa 
Czarny. 
kurzy a zájmové útvary   
V souladu se vzdělávacím programem proběhlo adaptační pohybové soustředění kolektivu 6. 
třídy v září v Kamenci. Ve škole během roku pracovaly téměř 2 desítky zájmových kroužků. 
akce  a soutěže 
Během roku se žáci pod vedením učitelů a vedoucích zájmových útvarů zapojili do desítek 
soutěží. Byla to dopravní soutěž, pěvecké soutěže  (Jaroměřský slavík a Karlovarský 
skřivánek) – do krajského kola postoupili David Kaválek, Adéla Hlaváčková a Petra 
Matějčková. David Kaválek a Adéla Hlaváčková se dostali až do celostátního kola soutěže 
Karlovarský skřivánek. Tradiční a úspěšné bylo vystoupení žáků pro seniory v Domově 
důchodců v Náchodě. Společně s chrámovým sborem žáci vystoupili na vánočním koncertě 
v kině, nejstarší žáci zorganizovali mikulášskou nadílku pro nejmenší. Dařilo se rozvíjet 
zájem o knihy, proběhla  beseda se spisovatelem a ilustrátorkou, žáci 1. stupně se zúčastnili 
několika akcí v knihovnách (např. Pasování na čtenáře). Rozvíjela se i výchova ke zdraví, 
zdravému životnímu stylu a ekologii. Proběhla přednáška společnosti EKO-KOM o 
odpadech a surovinách, projektový den na téma Voda, celoročně probíhala soutěž ve sběru 
a třídění odpadu. 
škola a veřejnost 
Spolupráce školy s rodiči se dařila. V součinnosti  s nimi škola uspořádala jubilejní 10. ples 
Občanského sdružení rodičů a přátel dětí a školy s dosud největším výtěžkem v historii těchto 
plesů. Pracovala také Školská rada. Učitelé, děti a rodiče pořádali společné výlety, škola 
připravila velikonoční výstavu a na závěr školního roku velmi oblíbenou Školní akademii a 
slavnostní vyřazení absolventů ZŠ v obřadní síni Městyse Nový Hrádek za přítomnosti 
starosty, ředitele ZŠ a třídní učitelky. 
materiální zabezpečení 
Nové prostory půdní vestavby dokončené v předchozím školním roce umožnily zkvalitnit 
výuku. Část prostor se podařilo vybavit, 1 nová učebna je zatím v provizorním stavu. Od 
začátku školního roku škola využívala nové sportovní hřiště s umělým povrchem. Další 
vybavování školními pomůckami a učebnicemi bylo omezeno nedostatkem finančních 
prostředků.                             
 
 
 
 

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. 2010  měl Městys Nový Hrádek  765   obyvatel. Narodilo se 14 dětí (5 děvčat, 9 
chlapců), zemřelo  7 občanů, přistěhovalo se  26  a odstěhovalo se   15  obyvatel. Meziroční 
přírůstek  je 18 obyvatel.                                                                                                                                                                                                                                                  
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Umístění v soutěži Čistá obec 
Městys Nový Hrádek obhájil z loňského roku 1. místo v soutěži v třídění odpadu nazvané 
Čistá obec mezi obcemi s počtem 500 až 5000 obyvatel. Za odměnu obdržel  120 tisíc korun. 
 
Rok 2010 byl volební. Proběhly dvoje volby. V květnu to byly Volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR  a  v říjnu  Volby do Zastupitelstva Městyse Nový Hrádek. 
V letech 2009/2010 probíhala a k 30. červnu 2010 před hasičským výročím byla dokončena 
Revitalizace centra městyse Nový Hrádek za značného finančního přispění  evropských 
fondů. Centrum městyse se radikálně proměnilo k lepšímu. Svědectví o této proměně a 
proměně prostor u kina budou dávat do budoucnosti 2 dřevěné sochy Frymbulína, z nichž 
ten, který je umístěn na náměstí drží ceduli s uvedením finančních zdrojů. 
 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
28. a 29. května si občané vybírali své zástupce do poslanecké sněmovny. Účast voličů v naší 
obci byla 70,2 %. Výsledky stran : ODS 76 voličů, tj.19 %, ČSSD 64 voličů, tj.16 %,  KDU-
ČSL 60 voličů, tj. 15%,  Věci veřejné 50 voličů, tj. 12,5 %,  TOP 09  48  voličů, tj. 12 %,  
KSČM  41 voličů, tj. 10,3 %,  Dělnická strana sociální spravedlnosti  14  voličů, tj. 3,5 %,  
Strana Práv Občanů Zemanovci  13  voličů, tj. 3,3 %,  Suverenita- blok J. Bobošíkové  8 
voličů, tj. 2 %,  Strana svobodných občanů  7 voličů, tj. 1,8 %,  Česká  pirátská strana  3 
voliči,  OBČANÉ.CZ  2 voliči. Celorepublikové volby s malou převahou vyhrála ČSSD. 
Nikoho do koalice nesehnala, svého prvenství nevyužila a její předseda Jiří Paroubek 
odstoupil. Odstoupili také předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda a předseda Strany zelených 
Ondřej Liška. 
 
Volby do Zastupitelstva Městyse Nový Hrádek 
15. a 16. října proběhly volby do zastupitelstva městyse. Účast voličů byla velká, 75 % (v 
celé ČR 48,5 %). Do 11 členného zastupitelstva kandidovalo na 4 kandidátkách  43 kandidátů 
(úmrtí 1 kandidáta před volbami). Lidé si vybírali podle toho, jaké měli s kandidáty 
zkušenosti. Nejúspěšnější byli kandidáti z  kandidátky Nový Hrádek  II – sdružení 
nezávislých kandidátů, uspělo 5 kandidátů. Zastupitelstvo se velmi proměnilo a především 
omladilo. 11. listopadu proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva Městyse Nový Hrádek. 
Složení zastupitelstva : 
Bc. Zdeněk Drašnar  -   starosta  (neuvolněný) 
Vladimír Říha           -    místostarosta  (uvolněný) 
Pavel Bachura 
David Bek 
Mgr. Marcela Havrdová 
Ing. Jeroným Holý 
Imrich Chrenko 
Mgr. Alena Lokvencová 
Václav Suchánek 
Ing. Pavel Sobotka 
Ing. Radek Světlík 
Nově ustavené zastupitelstvo má díky mládí a vzdělání svých členů dobré předpoklady pro 
svou práci ve vedení městyse. 
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Dotazníková šetření občanů a podnikatelů Městyse Nový Hrádek 
Za účelem  Zpracování Strategického plánu Městyse Nový Hrádek do roku 2020 se 
vedení městyse z iniciativy Zdeňka Drašnara obrátilo v březnu na občany a podnikatele 
s žádostí o vyplnění anonymních dotazníků. Dotazníky zjišťovaly názor občanů starších  15 
let na kvalitu života  v Novém Hrádku a podnikatelů na podmínky podnikání a místní 
samosprávu. Poznatky získané dotazníkovým šetřením budou zapracovány do dlouhodobého 
plánu rozvoje městyse. Občané by si přáli, aby se v budoucnu Nový Hrádek stal klidným, 
čistým a bezpečným městysem pro příjemné bydlení. Při stanovení priorit dotazovaní občané 
zařadili na  první místo rekonstrukci chodníků a komunikací včetně jejich údržby, pomoc 
při rekonstrukci sokolovny a vybudování sociálního zařízení pro veřejnost. Za největší 
problém označili zejména špatný stav příjezdové silnice a také málo pracovních příležitostí. 
Specielní dotazník byl doručen také všem 55 podnikatelským subjektům, vyplněných se jich 
vrátilo 18. S jistými výhradami se podnikatelům Nový Hrádek jeví  jako dobré místo 
k podnikání. Někteří plánují další rozvoj s výjimkou jednoho podnikatele, který uvažuje 
přemístit svoji firmu mimo Nový Hrádek. Podnikatelé od Městyse Nový Hrádek očekávají 
vyšší aktivitu při opravě komunikací a podporu při jednání s občany v případě nových 
objektů pro výrobu. Občané i podnikatelé však mají v převážné většině s jednáním na Úřadu 
městyse velmi dobré zkušenosti. 
Vesnice roku 2010 
2. června prošla městysem hodnotitelská komise vedená starostkou obce Praskačka, která 
zvítězila v soutěži Vesnice roku v roce 2008. Při dvouhodinové procházce za vytrvalého deště 
si komise prohlédla obě školy, nové hřiště i odpočinkový parčík pod ním, prostory u kina 
s Frymbulínem, úřad městyse, výstavu kronik, shlédla prezentaci Nového Hrádku a při malém 
občerstvení Na Kovárně si její členové sdělili dojmy z procházky městysem. Soutěže se 
zúčastnilo v kraji 37 obcí. Po získání vítězných stuh v minulosti letos měly štěstí jiné obce. 
 Větrná elektrárna 
Začátkem měsíce října 2010 vedení společnosti ČEZ oznámilo, že od provozování větrné 
farmy postavené v našem městysi  odstupuje. Dlouholetý spor mezi příznivci a odpůrci 
větrné elektrárny  skončil. Co bude s „vrtulemi“ dále, ukáže budoucnost. 
Z dopisu společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje 18. února 2011 : „V roce 2006 zahájila 
společnost ČEZ Obnovitelné zdroje práce na záměru výstavby jedné větrné elektrárny, která 
by nahradila stávající 4 elektrárny EKOV E400. Od té doby prošel obor větrné energetiky 
v ČR značným vývojem a mezi jinými se změnily i vstupní parametry našeho záměru : klesla 
výkupní cena a změnila se cena technologie. Tento vývoj měl přímý dopad na ekonomickou 
návratnost záměru. S ohledem na uvedené skutečnosti Vám proto oznamuji , že jsme byli 
nuceni záměr výstavby větrné elektrárny v katastru městyse Nový Hrádek bohužel ukončit. 
S úctou Oldřich Kožišník, ředitel úseku Rozvoj a Správa společnosti.“  
 
Na zasedání Zastupitelstva městyse 23. února 2011  přednesl nový starosta Bc. Zdeněk 
Drašnar  podrobnou zprávu o činnosti městyse  v roce 2010 podle jednotlivých oblastí. 
 
vodní hospodářství 
V Hradní ulici Na Skále byl na vodovodní řad napojen dům Kratěnových. Dále byly 
odstraněny dvě větší poruchy, kdy muselo dojít k vybagrování a opravě pod asfaltem. Jedna 
byla za úřadem městyse pod nově vybudovanou cestou ke kinu a druhá u obecního domu čp. 
59 u základní školy. Na podzim se  vybudovala asi čtvrtina první etapy budování nových 
rozvodů vody a kanalizace v lokalitě Na Farách. 
odpadové hospodářství 
Starosta poděkoval všem, kteří se podíleli na obhájení vítězství v soutěži Čistá obec,  
občanům, kteří odpad pečlivě třídili a také školám, které k třídění žáky vychovávaly. Ví se, že 
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se v některých domácnostech odpad ještě vůbec netřídili, v lepším případě skončil ve 
směsném odpadu v popelnicích. Občasné náznaky černých skládek byly v prvopočátku 
odstrańovány. 
místní komunikace 
Revitalizace centra městyse Nový Hrádek si vyžádala nejvíce práce a financí. Hlavní část 
této akce proběhla v jarních měsících roku 2010. Firma pana Špeldy předláždila a 
bezbariérově upravila  chodníky kolem náměstí a následně provedla dlouho očekávanou 
rekonstrukci středu náměstí včetně zrestaurování historické kašny a výměny sloupu 
veřejného osvětlení. Akce byla z velké části financována z „evropských peněz“ v rámci 
Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. 
Po ukončení náměstí fy Špelda provedla úpravu komunikace Pod Vodojemem. Podařilo se 
provést opravy dalších cest – spodní části Hradní ulice směrem k Suchánkovým, na cestu ke 
Smrčině se navezly nepotřebné panely od kina  a vybudovala se nová cesta k Martinkovým 
Na Pačkoře. Započalo se s budováním cesty na nově vznikajícím sídlišti Na Farách. 
obchod a služby 
Ke dvěma změnám došlo se závěrem roku ve zdravotnictví. Lékárnu v Novém Městě nad 
Metují, pod kterou patřila i naše výdejna, převzal koncem roku nový majitel Česká 
lékárna,a.s.  s názvem Lékárna Dr. Max  se sídlem v Brně. Za dětskou doktorku MUDr. 
Snášelovou přebrala obvod MUDr. Pavlína Neumannová. Bude ordinovat  v městysi jednou 
týdně. 
Sbor dobrovolných hasičů 
 Spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů byla  velmi dobrá.Mimo svých základních úkolů 
hasiči pomáhali při pročišťování silničních vpustí, úklidu a vyřezávání náletové zeleně, aj. Za  
přispění městyse byly provedeny opravy v požární zbrojnici, včetně výměny oken. Starosta 
Drašnar ocenil  práci sboru, úspěšnou účast v soutěžích a důstojnou oslavu 130 let založení 
sboru.  Místní hasiči byli vybráni mezi 11 účastníků do projektu spolupráce hasičských 
jednotek v česko-polském příhraničí. Naskytla se jim příležitost výměny zastaralé stříkačky 
za novou s finanční spoluúčastí   cca 1,5 milionu korun. Přes výhodnost projektu je tato 
částka pro městys velkou zátěží a hledají se proto sponzorské zdroje.    
tělovýchova a sport 
Největší podíl na zajištění sportovního vyžití občanů měla jako každoročně TJ Sokol v 
registrovaných  oddílech lyžařském, volejbalovém, fotbalovém a florbalovém. Ostatní aktivity 
byly zahrnuty pod název všestrannost. Všichni cvičitelé a trenéři po celá léta obětavě pracují 
dobrovolně a zadarmo. K povinnostem vedení jednoty patří také starost o údržbu a provoz 
sokolovny a lyžařského areálu.  
 Po vybudování hřiště u školy v roce 2009 se rozšířila možnost sportovního vyžití v obci. 
Hřiště sloužilo nejen žákům, ale i veřejnosti. Sportuje se i na soukromém kurtu Na Pačkoře, 
každoročně se tam pořádá tenisový turnaj. Starosta poděkoval všem, kteří se o cvičení 
ostatních a hlavně dětí starají. 
školství 
Městys Nový Hrádek je zřizovatelem úplné Základní školy a Mateřské školy. Kapacita 
základní školy je dostačující, mateřská škola se potýká s nedostatkem prostoru určeného ke 
spaní dětí. Školství v Novém Hrádku má dlouhodobou podporu od vedení městyse. 
V uplynulých letech se mimo běžných nákladů na provoz investovalo přibližně 20 milionů 
korun . S pomocí dotací se opravila mateřská školka, školní jídelna i škola základní. Do 
budoucna by bylo potřebné vyměnit okna a zateplit fasádu na přístavbě ZŠ a vyřešit 
bezbariérový vstup do školy. 
kultura 
Pro volnočasové vyžití obyvatel sloužila sokolovna, kino, knihovna , základní a mateřská 
škola a farní úřad. Obyvatelé všech věkových kategorií se mohli zapojit do činnosti  TJ Sokol, 
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Sboru dobrovolných hasičů, Českého červeného kříže aj. Městys ve spolupráci s těmito 
spolky pořádal výstavy, přednášky, koncerty, divadelní představení. V knihovně byl možný 
přístup k internetu. Je téměř raritou, že se v našem městysi dosud v kině promítaly filmy. 
V loňském roce došlo k výměně ve vedení kina. Pana Milana Cháru vystřídala paní Jana 
Ptáčková.  Městys vydával čtvrtletník Frymburské ozvěny. Starosta ocenil pestrost kulturních 
a společenských akcí pořádaných v městysi a všem organizátorům poděkoval. 
technická infrastuktura 
Sekundární rozvody nízkého napětí jsou vnější, podzemní kabelizace probíhá postupně. 
Městys nebyl plynofikován a o plynofikaci neuvažuje.Většina objektů je napojena na 
vodovod, do kterého je dodávána pitná voda z oblasti Polické křídové pánve. Dlouhé, Rzy, 
Doly a Krahulčí se pitnou vodou zásobují z vlastních zdrojů.  
Nový Hrádek má ucelený systém kanalizace, který však není vybaven čistícím zařízením. 
Správcem vodovodní a kanalizační sítě jsou Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.. 
V průběhu minulých let byla kabelizována a digitalizována místní telefonní síť. 
Připojení internetu v městysi je možné drátové i bezdrátové. 
Veřejné osvětlení městyse je zastaralé a postupně je rekonstruováno. Loni přibyl jeden 
světelný bod v ulici Pod Vodojemem a na náměstí byl vyměněn zrezivělý sloup u pomníku 
padlých a opravena byla 4 světla u hasičské zbrojnice. 
věci bytové 
Městys pronajímal 44 bytů v 8 domech, z toho 22 bytů bylo postaveno v letech 1996-2002. 
Starší byty jsou postupně rekonstruovány. V loňském roce byla v bytě Vaňkových v čp 300 
vyměněna okna, k bytové jednotce u školy se vybudoval nový přístupový chodník a 
v obecním domě čp. 59 se zrekonstruoval byt Bekových. 
pohřebnictví 
Městys zajišťoval majetkovou správu a vedení evidence na místním hřbitově. Prováděl úklid, 
sečení a prořez stromů. Práci zajišťovali pracovníci, které měl městys k dispozici od Úřadu 
práce. 
veřejná zeleň 
V oblasti péče o zeleň se prováděla údržba a sečení trávníků, výsadba zeleně a zakládání 
travnatých ploch. Změnilo se okolí cesty ke škole, kde mimo parkových úprav vznikl koutek 
s herními prvky pro nejmenší. K nepoznání se také změnilo okolí kina. Díky pomoci 
spoluobčanů a  s využitím pracovníků z Úřadu práce se podařilo udělat hodně práce za 
přijatelné náklady. 
zadluženost městyse 
K 31. 12. 2010 činila zadluženost městyse v přepočtu na 1 obyvatele   6235,- Kč. 
Splácené úvěry se týkají výstavby bytových jednotek na Roubalově kopci, předfinancování 
akce Revitalizace centra Městyse Nový Hrádek, výstavby infrastruktury v lokalitě Na Farách 
a rekonstrukce obecních bytů. 
Hospodaření Městyse Nový Hrádek s prostředky, které má k dispozici, bylo zodpovědné. 
Největší část příjmů městyse tvořily dotace a příjmy daňové, které byly v poslední době 
negativně ovlivňovány vývojem české ekonomiky. Z tohoto pohledu bylo využívání dotací 
především ze strukturálních fondů Evropské unie správné. Investice směřovaly do 
nejpotřebnějších oblastí.  
 

 
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 , obě školy a místní knihovna. 
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Místní knihovnu vede již 40 let knihovnice,  paní Marie Grimová . Práci díky své lásce ke 
knihám a vřelého vztahu k lidem vykonává velmi dobře. Půjčuje knihy každé pondělí 
odpoledne, pro mládež také v polední přestávce. Snaží se každému vyhovět a pokud 
požadovaný titul nemá, ochotně ho objedná v náchodské knihovně. Obětavě slouží 
spoluobčanům nejen v pondělí. Knihovna má také zavedený internet. Paní Grimová byla 
v roce 2009 vyhodnocena mezi nejlepšími knihovníky v našem kraji. Za dlouholetou 
knihovnickou práci jí mj. poblahopřál  a poděkoval v místním čtvrtletníku Frymburské 
ozvěny starosta městyse Vladimír Říha. 
 
Frymburské ozvěny jsou čtvrtletním zpravodajem Městyse Nový Hrádek. Z příspěvků 
občanů a příznivců je sestavují manželé Ing. Jiří a Mgr. Hana Hlaváčkovi. Stálými 
dopisovateli jsou : Bc. Zdeněk Drašnar, Bc. Jarmila Drašnarová, Jana Šotolová, Ing. Pavel 
Sobotka, Petra Přibylová, Jiří Hlaváček, Lidmila Martinková, Ing. Jeroným Holý a Anna 
Marková. Tisk provádí Daniel Wolf z Vrchovin v nákladu 150 výtisků. V uplynulých letech 
se zájemcům ozvěny prodávaly za 5 Kč, od září 2010 jsou zdarma. Frymburské ozvěny si 
získaly oblibu ve veřejnosti a žádají je i bývalí občané městyse, pro které jsou milým poutem 
s někdejším bydlištěm. 
 
V lednové a únorové soboty se uskutečnily tradičně 4 plesy, první byl opět  sokolský. 
 
Sokolský bál 
9. ledna 2010 TJ Sokol uspořádala Sokolský bál . K tanci a k poslechu hrála hudba  Koplaho 
band. Ples byl pěkný, i když účast pro větrné počasí nebyla velká, přišlo asi 130 zájemců. 
Předtančení provedly 2 páry, sourozenci Petrovi s partnerkami Nikolou Sieglovou a Anetou 
Kubcovou. Tombola byla bohatá, výzdoba s použitím starých divadelních kulis zajímavá. 
Vstupné bylo 95+5 Kč v předprodeji v textilu 3xS u p. Sychrovské. 
Dětský karneval 
Malí tanečníci si užili Dětský karneval, který pro ně po sokolském bále ve vyhřáté sokolovně 
ochotní sokolové každoročně připravují. Sešlo se 72 dětských masek , které doprovodilo asi 
200 dospělých, rodičů, prarodičů a známých. 
Myslivecký ples 
16. ledna se konal Myslivecký ples. Zatančit, poslechnout si hudbu Elastic a ochutnat vždy 
výborné zvěřinové speciality si přišlo asi 180 zájemců. 
Hasičský bál 
6. února místní hasiči uspořádali svůj Hasičský bál. Asi 170 účastníkům hrála hudba Hektor. 
10. ples rodičů a přátel škol 
20. února se konal již 10. ples rodičů a přátel škol , na kterém hrála hudba s názvem 
Poslední pokus. Předtančení předvedly 2 skupinky žáků, skupinka starších si troufla i na 
„kankán“. Vystoupili také bratři Petrovi s partnerkami. Ples měl největší účast ze všech plesů, 
přišlo 240 tanečníků. 
Záskok - konverzační komedie 
26. března zdařile sehráli v místním kině studenti dobrušského gymnázia úsměvnou 
konverzační komedii dvojice Svěrák – Smoljak nazvanou  Záskok. 
Velikonoční výstava 
30. března uspořádala základní škola ve svých prostorách pěknou Velikonoční výstavu. 
oživování Frymburku 
O víkendu 24. a 25. dubna Společnost ochránců památek ve východních Čechách  
uskutečnila již 6. brigádu na hradě Frymburk. Za krásného počasí se sešlo 10 nadšenců, 
včetně 4 ze Spolku hradu Jenčov. 3 z nich si troufli i na věž, kterou očistili od náletů podobně 
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jako okolí hradu. Provedli také čištění studně . Vytahali z ní všechny spadlé klády a různé 
„poklady“ včetně plastových lahví. Žádní pomocníci z Hrádku se k velké škodě nedostavili. 
Hrádouská vařečka okolo Frymburku 
15. května se konal 28. ročník pochodu Hrádouská vařečka, tentokrát s trasami vedoucími 
„okolo Frymburku“. 488 účastníků si mohlo prohlédnout hrad, kde obdrželi Glejt o 
návštěvě hradu, na který si mohli dát nové turistické razítko hradu. Mohli si také zakoupit 
pěknou ilustrační brožuru o Frymburku, nové pohlednice, aj. 
7. brigáda na hradě 
26. června uspořádala Společnost ochránců památek ve východních Čechách již 7. brigádu 
na hradě Frymburk. Brigádníci provizorně zakryli vyčištěnou studni, zabezpečili branku 
v severní hradbě a před uskutečněním archeologického výzkumu provedli sběr kamenů. 
pěvecký sbor Jitro 
10. června dopoledne vystoupil před zcela zaplněným sálem kina pěvecký sbor Jitro 
z Hradce Králové vedený prof. Skopalem. O milou atmosféru se zasloužil i místní školní sbor 
Hrádováček. 
změna majitele Frymburku 
V létě 2010 na základě internetové nabídky původního majitele hradu Josefa Mariana Bartoně 
Dobenína koupil Frymburk majitel firmy Keltská stavební Miroslav Kahoun z Praskoles 
na Berounsku. Slíbil, že bude snahy ochránců památek o otevírání hradu veřejnosti 
podporovat. 
Slavnosti Matouše z Frymburku 
18. září se v rámci Dnů evropského dědictví konaly první Slavnosti Matouše 
z Frymburku. Matouš z Frymburku byl jedním ze známých držitelů hradu. Ochránci 
památek připravili na tyto slavnosti komentované prohlídky hradu (ing.Slavík), vystoupení 
dětského kroužku SHŠ Tesák, šermířské ukázky, prezentaci Klubu vojenské historie Brendy, 
stánkový prodej řemeslných výrobků, výstavu archeologických nálezů, fotografií hradu a 
dalších materiálů ve spolupráci se všemi zainteresovanými složkami. Slavnosti probíhaly 
v prostorách hradu, v kině a otevřen byl při této příležitosti i barokní kostel sv. Petra a Pavla. 
Hlavní zásluhu o zdar slavností i za oživovací práce na hradě má Rudolf Khol ze Společnosti 
ochránců památek ve východních Čechách. 
Mikuláš v kin ě 
4. prosince navštívil děti Mikuláš v kin ě s nadílkou filmů pro děti. 
rocková skupina Bladex 
4. prosince vystoupila v sokolovně se svým koncertem rocková skupina Bladex. 
Vánoční vystoupení 
19. prosince odpoledne se kino rozeznělo hudbou a zpěvem. Uskutečnilo se v pořadí druhé 
velmi pěkné Vánoční  vystoupení dětí a dospělých. Pod vedením učitelky Jany Soukupové 
zpíval sbor základní školy, pod vedením ředitelky Soni Brázdilové zpívaly děti mateřské 
školy, divadélko „ Daleká cesta do Betlému“ s dětmi sehrála Olga Langrová a krásně zněly 
také hlasy chrámového sboru, který řídil Ing.Jiří Hlaváček.Byla pěkná vánoční atmosféra a je 
velmi potěšitelné, že je Nový Hrádek tak muzikální. 
Vánoční troubení 
23. prosince odpoledne mezi 15. a 16. hodinou přijeli čtyři trubači kapely Bysteranka 
oznámit příchod Vánoc hraním koled na náměstí. Byli mladí a koledy zatroubili velmi pěkně. 
Posluchači se trochu podivili, že si proti zimě nasadili čepice Santa Klause s nápisem Veselé 
Vánoce. 
Půlnoční mše svatá 
Na Štědrý den, 24. prosince, přednesl chrámový sbor pod vedením ing.Jiřího Hlaváčka 
v místním kostele  tentokrát Českou vánoční mši koledovou od Karla Hradila. 
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Vánoční zábava 
25. prosince uspořádala TJ Sokol tradiční Vánoční zábavu. Hrála hudba IMRWERE. Na 
zábavu přišlo opět hodně mladých lidí z Hrádku a z okolí. 
 
 

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

 
Valná hromada 
V současné době se členská základna zvýšila na  85 členů, z toho je 24 žen. 
Při valné hromadě Na Kovárně 28.prosince provedlo vedení sboru hodnocení činnosti za rok 
2010. Největší událostí roku byla Oslava 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů 
v Novém Hrádku ve dnech 2. a 3. července.  
 
zásahy výjezdové jednotky 
V roce 2010 mělo místní výjezdové družstvo  22 členů  a bylo vyzváno k 6 výjezdům. 
 8.  1.  2010   18.15 - technická pomoc na odstranění spadlých stromů v Rokolské ul. (5 členů) 
10.  3. 2010   14.11 – požár zemědělské usedlosti v Olešnici v O.h.  (6 členů, 4 s dých. př.) 
  6.  6. 2010   16.44 – požár lesa v katastru Nový Hrádek  (7členů) 
27.  9. 2010   18.11 – technická pomoc při dopravní nehodě na Rokolském mostě – vyproštění                                                                                                                              
                              osob, zajištění vozidla proti vzplanutí   (7 členů) 
29.10  2010   20.27 – požár senážní věže na Sendraži – úspěšnou záchranu osoby spadlé do    
              senážní věže vedl David Bek 
23.12. 2010   15.55 – požár osobního automobilu v ulici A. Kopeckého (hasicím přístrojem  
          uhasil Petr Ruffer) 
cvičení a soutěže dospělých 
Sbor se účastnil především všech soutěží Náchodské primátor ligy. Tato účast v náročné 
soutěži vyžadovala pravidelný trénink. Ženy na hřišti cvičily ve středu odpoledne a muži 
v pátek. Soboty trávily na soutěžích. 4. září proběhla soutěž v našem městysi pod názvem O 
pohár starosty městyse. Družstva mužů a žen se úspěšně účastnila také okrskové soutěže 
v Jizbici, pohárové soutěže Provodovská proudnice a soutěže Přibyslavský pohár. 
cvičení a soutěže mládeže 
Trénovala 2 družstva mládeže – mladší (2 chlapci a 6 dívek), starší (4 chlapci a 4 dívky).  
Vedoucí děti připravili celkem na 13 soutěží během roku. Soutěže probíhaly v Broumově, 
uzlování v České Metuji, branný závod v Nahořanech, soutěž CTIF v Bělovsi, technické 
discipliny v Nízké Srbské a v Bohdašíně u Červeného Kostelce, okresní kolo v Náchodě na 
Plhově, požární útok v Bohuslavicích, pohárové soutěže  v Jaroměři  a v Hronově, branný 
závod v Mezilesí (starší družstvo 1. místo v aktivitě). Děti se také zúčastnily výtvarné a 
literární soutěže PO očima dětí. Odměnou jim byla v prosinci Mikulášská nadílka v kině. 
cvičiště – požární zbrojnice – technika 
Sbor pomalu opouštěl areál v Písníku  a co nejvíce využíval hasičské hřiště u sokolovny. 
Celoročně prováděl údržbu plochy hřiště a připravoval se na rekonstrukci a opravu buňky a 
dřevěné stavby na hřišti. Nově byla natřena vrata a osazení oken u požární zbrojnice. 
Pokračovalo se v projektu, jehož cílem je nákup nové cisterny, který začal před dvěma roky. 
Projekt s názvem „Spolupráce hasičských jednotek v česko-polském příhraničí, 
modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích“  dospěl do stavu 
výběrového řízení na dodavatele cisteren. Celková cena vozidla je více než 5 milionů korun, 
spoluúčast městyse bude 1,5 milionu korun. Termín dodání je nejpozději do konce roku 2011. 
Sbor uvítal jakýkoliv finanční příspěvek od občanů. Jedná se o ojedinělý dotační projekt, nám 
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a dalším deseti městům a městysi se nabízí příležitost, která se již nikdy nemusí opakovat. 
Průběžně se obnovovalo technické vybavení. Pro zkvalitnění práce při zásazích výjezdové 
jednotky se zakoupilo slaňovací a záchranné lano, karabiny, speciální opasky, pracovní 
stejnokroje, zásahové boty a ochranné přilby. Nákup kvalitních ochranných pomůcek je 
v zájmu zdraví hasičů a kvality zásahu při záchraně lidských životů a majetku stálou prioritou. 
Oslava 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Novém Hrádku 
2. a 3. července 2010, o novohrádecké pouti, proběhla za krásného počasí velkolepá  Oslava 
130. výročí založení SDH. Přípravy na oslavu trvaly více než půl roku. Účastníky oslav 
zaujala pečlivě připravená výstava ve zbrojnici z historie sboru, výroční almanach, na kterém 
se nejvíce podílela Jarmila Grimová a Milan Holinka, promítané filmy a předváděná stará a 
nová požární technika. Slavnost 3. července začala pestrým průvodem od zbrojnice na 
náměstí, kde proběhla pietní vzpomínka s položením věnců u Pomníku padlých a průvod 
pokračoval až na hasičské cvičiště. Při slavnostní schůzi 2. července v kině přijalo více než 30 
zasloužilých členů s dojetím ocenění medailemi a drobné dárky- ozdobné sklenice a půllitry. 
Pozvání přijalo také přes 20 zástupců z okolních sborů, okrsku a okresu. Hudba, tradiční 
pohoštění opékaným seletem, seskok parašutistů na plochu cvičiště byly 3. července skvělým 
vyvrcholením oslav. 
spolupráce s veřejností 
Členové výboru na valné hromadě 28. prosince velmi vyzdvihli spolupráci s Městysem Nový 
Hrádek, která je po léta nadstandardní. Vedení městyse spolupracovalo při  řešení problémů 
sboru a pokud možno vyhovělo oprávněným požadavkům Pomáhalo s přípravou výročních 
oslav i s projektem na získání cisterny. Sbor prováděl požární dozor na akcích v městysi a na 
jaře zorganizoval svoz kovového odpadu. Hasiči tradičně poblahopřáli s kytičkou jubilantům 
a členkám ke svátku matek. Připravili Hasičský bál, Velikonoční zábavu, pouťové opékání 
selete a Mikulášskou zábavu. O své činnosti vedli 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 2010 byl celkový počet členů TJ Sokol  celkem 246, o 22 méně než loni. 
Dospělých členů bylo 165, ( mužů 78 a žen 87), dorostu 20 (chlapců 14 a dívek 6)  a žactva 
61 (chlapců 31 a dívek 30). Spolkové příspěvky byly pro děti, důchodce a nevýdělečně činné 
členy 100,-Kč, pro výdělečné členy 300,-Kč, oddílové 100,-Kč a za jednotlivé vstupy do 
tělocvičny platili nečlenové 30,-Kč. Pro následující rok bude platit přesné věkové vymezení- 
členové od 18  a nad 65 let včetně budou platit 100,- Kč, ostatní všichni 300,-Kč. Sletová 
známka bude stát 50,-Kč. 
Výroční členská schůze 
Na členské schůzi 28. února 2011 v restauraci Na Kovárně podali zprávu o činnost starosta, 
náčelník, náčelnice, hospodářka, matrikářka a předsedové oddílů. 
Starosta ing Jeroným Holý se vyjádřil k nejdůležitějším událostem roku 2010. V roce 2010 
neproběhla tak velká akce na rekonstrukci sokolovny jako v roce předchozím, protože žádná 
ze žádostí o dotace na MŠMT, MŽP a na Mas Pohodu venkova nebyla úspěšná. Provedla se 
proto v sokolovně řada drobnějších prací fy Alkstav, svépomocí a za pomoci pracovníků 
„zapůjčených“ od městyse. Upravoval  se terén za sokolovnou, provádělo vyklízení a 
udržovací práce zejména na půdě a v bytě sokolníka. Firma Alkstav vybudovala novou část 
kanalizace a provedla drobné práce uvnitř a vně objektu. 
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V zájmu pokračování rekonstrukce sokolovny se v říjnu opakovaně podala žádost o dotaci 
ve výši 3 miliony Kč se spoluúčastí 50 tisíc Kč na Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy, určená na vybudování nového rozvodu topení, stavební opravy na jevišti i ve 
všech ostatních prostorách. Opakovaně se podá žádost o dotaci 850 tisíc Kč (nutno snížit na 
500 tisíc Kč)  Místní akční skupině (Mas) Pohoda venkova se sídlem ve Valu u Dobrušky na 
nové hlavní schodiště s bezbariérovým přístupem a úpravu okolního terénu. Již potřetí se 
podá i žádost na cca 8,5 milionu Kč na zateplení a vytápění budovy. 
Hlavní akce pořádané během roku 2010 : sokolský ples (9.1.), dětský maškarní bál (10.1.), 
přebor ČOS v obřím slalomu (23.1., 40 úč.), otevření nového sociálního zařízení – přítomna 
poslankyně Z.Horníková (1.2.), přejezd Orlických hor na běžkách (10.2., 56 běžkařů), obří 
slalom o Cenu Frymburku (20.2., 47 úč.), volební Valná hromada (1.3.), pochod Hrádouská 
vařečka (15. 5., 488 poch.), župní přebor v přespolním  běhu, posvícenská zábava, štěpánská 
zábava (25.12.). 
 V rámci jednoty pracovaly oddíly lyžování (Jeroným Holý st.), volejbalu (ing.Jeroným 
Holý), florbalu (Vojtěch Havrda a Aneta Cejnarová) a fotbalu (Radomír Lanta). Dále pod 
hlavičkou všestrannost  se cvičí aerobik (Markéta Vaňková), zdravotní cvičení (Lidmila 
Martinková), posilovna (Bohuslav Petr), mladí fotbalisté (ing.Pavel Sobotka a Michal 
Brenner), cvičení rodičů s dětmi ( Lucia Hrnčířová). 
Starosta nemívá ve zvyku jmenovitě děkovat, ale učinil výjimku. Řekl : „Zejména vyzdvihuji 
práci manželů Lídy a Zdeňka Martinkových, kteří Sokolu a sokolovně věnují opravdu 
značnou část svého volného času a energie.Dále p. Holému st. a p. Sychrovskému za vedení 
lyžařského oddílu a udržování lyžařského vleku. Panu Štěpánovi a panu Bohadlovi, kteří se 
starají zejména o topení v sokolovně a ochotně poskytnou nezištnou pomoc tam, kde je třeba. 
Také Úřadu městyse v osobě starostů p. Říhy a  p. Drašnara a p. Grulichovi za každodenní 
větrání sokolovny v letním období. Děkuji výboru a také všem, které jsem nejmenoval a bez 
nichž by fungování Sokola na Novém Hrádku nebylo možné.“ 
Na závěr vystoupení požádal starosta přítomné, aby minutou ticha uctili památku zesnulého 
člena p. ing. Antonína Macha. 
Starosta ing. Jeroným Holý podal také zprávu jako vedoucí oddílu volejbalu. Rok 2010 byl 
pro volejbalový oddíl velmi povedený. Největší pozitivní změnou bylo rozšíření hráčské 
turnajové základny. Oddíl prošel dvěma dlouhodobými soutěžemi. V amatérské volejbalové 
lize z 56 účastníků v Královehradeckém kraji skončil na 35. místě. Odehrál 6 turnajů 
Kostelecké ligy a z 9 účastníků obsadil 3. místo. Pravidelné tréninky probíhaly v úterý a 
scházelo se až 10 hráčů.Úspěchem bylo také 2. místo z 9 zúčastněných v okresním finále 
vesnických TJ v Rychnovku. Novinkou byl mezinárodní turnaj v Bystrzyci Klodzké. 
Ženy z Nového Hrádku v konkurenci tří polských družstev obsadily 1. místo, muži 2. místo. 
Je naděje, že mnozí hráči v „amatérském“ hraní časem přejdou do volejbalového oddílu. 
Náčelnice Lidmila Martinková přednesla zprávu za cvičení nazvané všestrannost. 
Pravidelně se pod vedením Lucie Hrnčířové scházeli rodiče a děti , mladší žákyně vedla 
Lidmila Martinková a Lidmila Sobotková, Pavla Ruffera ve vedení mladých fotbalistů 
vystřídali Michal Brenner a ing. Pavel Sobotka a pomáhali jim chlapci Jiří Hánl a Stanislav 
Drašnar, zdravotní cvičení ve škole vedla Lidmila Martinková, Markéta Vaňková kreativně 
vedla  cvičení pro mladší ženy a dorostenky se zaměřením na posilování a aerobic, ženy 
věrná cvičitelka MUDr. Jaroslava Pružinová (oslaví 85 let), rekreační volejbal měl na 
starosti Miloš Langr se synem Ondřejem (docházeli i zájemci z Bohdašína, Sněžného a 
z Borové), malou posilovnu pod vedením Bohouše Petra navštěvovalo několik mužů. Je 
potěšitelné, že Lidmila a Anna Sobotkovy absolvovaly základní třídu cvičitele 
všestrannosti  a na doškolovací srazy cvičitelek aerobicu 3. třídy jezdily Markéta Vaňková, 
Aneta Rázlová a Jana Balcarová. Dobrovolná cvičitelská práce je náročná a náčelnice všem 
cvičitelům poděkovala. Vedou cvičence k pohybu a ke kázni. V září se jako každý rok 
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rozhodovalo o rozvrhu cvičebních hodin v sokolovně, což je vždy značný problém. Muselo se 
skloubit školní, sokolské i hasičské cvičení, aby termíny vyhovovaly a děti si zainteresovaní 
navzájem nepřetahovali. 
Oddíl všestrannosti měl 165 dospělých členů. 87 z nich bylo přispívajících, kteří necvičili. 
Oddíl všestrannosti zajišťoval Sokolský bál, Dětský maškarní bál, přejezd Orlických hor na 
běžkách, pochod Hrádouská vařečka, Vánoční zábavu, pomohl při Župním přespolním běhu a 
uspořádal v sokolovně bazar zimního vybavení a oblečení. Výlet do Krkonoš se pro špatné 
počasí nemohl uskutečnit. 
Předseda Lyžařského oddílu a náčelník jednoty Jeroným Holý se ve svém vystoupení 
zaměřil na sportovní činnost a provozování lyžařského vleku. Pro ústředí ČOS oddíl 
vykázal 37 členů. V celoročním tréninku bylo 16 dětí. Je to smutné, závodní činnost už 
převažovala v letních aktivitách pořádaných župou a pod hlavičkou Vesnické tělovýchovy 
organizované Okresním výborem ČSTV. Vzhledem k tomu, že se  na Hrádku moc 
nelyžovalo, neměl oddíl na lyžařské závody ani výkonnostně ani finančně. Přesto si předseda 
myslí, že udržování lyžařského družstva má význam. Vychovávají sportovce, kteří se naučí 
lyžovat a jsou z nich ve většině úspěšní lidé i v dospělosti. Zdůraznil 30 tiletou práci trenéra 
II. třídy Václava Sychrovského a dnes už i jeho kvalifikované dcery Pavlíny. Zaučovali se 3 
noví trenéři se záměrem plného vyškolení. Předseda oddílu věří, že lyžování na Hrádku 
nezahyne. 
Sezona byla opět špatná a lyžaři se musí smířit s tím, že to bez zasněžování nepůjde. Jako 
každoročně byli lyžaři na soustředění na Zvoničce v Peci pod Sněžkou, které se velmi 
vyvedlo. Jezdilo se tentokrát i o Vánocích, na Silvestra se jel místní závod ve slalomu. Sníh 
ale vydržel pouze do 6. ledna a od té doby to již závodit nešlo. Všechny závody včetně 
karnevalu na lyžích se musely odvolat. Se špatnou sezonou se táhly i finanční problémy. 
Jezdilo se proto jen na závody spřízněných oddílů. Členství ve Svazu lyžařů se udrželo pouze 
pro trenéry a předsedu. 
S provozováním vleku to bylo špatné. Vlek čeká nutná oprava náhonu za 30 tisíc Kč. Za 
pomoci 68 dobrovolníků se lyžovalo pouze 25 provozních dní, rolba mohla vyjet pouze 
jednou. Všechny snahy o propagaci  hrádovského lyžování včetně zakoupení turniketů byly 
marné, když nebyl sníh. Utržilo se 61 810,Kč, režie byla 36 500,-Kč, automatický odbavovací 
turniket stál se slevou 82 800,-Kč. Přesto se lyžaři nevzdali a věří, že se vybudování 
zasněžování podaří. Letos zamýšlí ing. V. Mareš rozšíření Velké Panské až k vleku. Vznikne  
široká sjezdovka s možností zasněžování. Pro ten účel je potřeba zesílit přívodní elektrický 
kabel z kapacity 50 ampér na 200 ampér. Předseda Holý přišel také s myšlenkou na letní 
využití lyžařského areálu.                                            
21. prosince 2010 obdržel v náchodském Beránku  Jeroným Holý za 50 let dobrovolnické 
práce v lyžařském  oddíle  „cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“, nazvanou  
Křesadlo  2010. Cenu poskytlo  Ministersvo školství, mládeže a tělovýchovy, tentokrát 
před nastávajícím Evropským rokem dobrovolnictví 2011. 
 
Hrádouská vařečka 
XXVIII. ro čník  pochodu proběhl 15. května 2010. Pochodu se zúčastnilo 488 zájemců z 69 
různých míst , z toho 124 dětí do 15 ti let. Všechny trasy vedly tentokrát „okolo 
Frymburku“. Pochodující si mohli prohlédnout hrad, kde obdrželi Glejt o návštěvě hradu a 
na který si mohli nechat dát nové razítko hradu. Mohli si také zakoupit informační brožuru o 
Frymburku, nové pohlednice aj. Největší počet pochodujících 148 byl z Nového Hrádku, 50 
z Náchoda, 49 z Nového Města n.Met., 30 z Dobrušky, 19 z Hradce Králové, 13 z Prahy. Ze 
zahraničí  byly 3 účastníci ze Stockholmu. Nejstarším účastníkem byla MUDr. Jaroslava 
Pružinová, rodinných kolektivů bylo 32, velkou vařečku si odnesly 2 kolektivy Marakama- 
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Náchod a TJ Sokol  - Skršice – Tošov. Kontrola byla na rozcestí U dubu . Bylo zataženo, ale 
mezi deštivými dny jeden den nepršelo. 
Do kroniky psali: „Vařečku jsme si nenechali ujít. Plánovanou operaci jsem předsunul o 3 
týdny předem, abychom mohli přijet. Za rok znovu.“ – Kubíčkovi Brno. „Nikolce se nejvíc 
líbily básničky, Adámkovi sova, Filípkovi hádanky, Evičce vařečky. Děkujeme. Děkujeme. – 
Hrnčířovi +Šrůtkovi. 
 

 
 

R  ů  z  n  é 
 

 
Dubaj   -  nejvyšší budova  světa 
4. ledna 2010 otevřeli v Dubaji nejvyšší budovu na světě.  Měří  828 metrů  a její výstavba 
stála 4,5 miliardy dolarů. Je pozoruhodné, že  pro ni vyrobili výtahy v Pardubicích  a 
instalovali je montéři z Brna. 
úmrtí  Ivana Medka 
6. ledna zemřel ve věku 84 let pravnuk T.G. Masaryka Ivan Medek. Tento vzdělaný  
muzikolog, novinář, univerzitní profesor, chartista a kancléř prezidenta Havla byl pro své 
zásadové postoje označován za „knížete ducha“. 
sněhová vichřice DAISI 
8. a 9. ledna se prohnala celou Evropou sněhová vichřice DAISI. Nevyhnula se ani našemu 
městysi. Tvořily se závěje, napadlo asi 10 cm prašanu a vítr nekompromisně vál sníh každou 
štěrbinou do domů a bytů. Problémy měli organizátoři i účastníci Sokolského plesu  v našem 
městysi 9. ledna. 
poděkování kardinálovi 
11. ledna poděkoval papež Benedikt I. kardinálovi  Miloslavu Vlkovi  za 17 letou práci. 
Kardinál hodně dokázal v pastorační činnosti zejména tím, že pro nedostatek českých kněží 
obsadil  fary polskými kněžími . Málo úspěšný byl v jednáních o majetku církve. 
zemětřesení na ostrově Haiti 
13. ledna  postihlo chudý ostrov Haiti v Karibském moři velmi silné zemětřesení o síle  7 
stupňů Richterovy škály. Bylo nejsilnější v historii ostrova. Za pouhou minutu způsobilo 
doslova apokalypsu. Z hlavního města zbyla hromada trosek, zřítil se i prezidentský palác a 
nefungovalo vůbec nic. Nebyla voda, nebyly léky panoval chaos a beznaděj. Ochromeny byly 
i humanitární organizace, které přišly na pomoc. Šimon Pánek z organizace Člověk v tísni 
prohlásil, že nic tak strašného ještě nezažil.Nejbolestivější byly ztráty na lidských životech, 
které přesáhly  200 tisíc lidí. V celém světě se zvedla vlna solidarity. 
Tříkrálová sbírka  2010 
13. ledna obcházely skupinky  Tří králů domácnosti při desáté  Tříkrálové sbírce  s mottem 
„za světlem dobrých skutků“. 
sněhová kalamita 
3. února přišla další sněhová kalamita, která si mimo jiné vyžádala uzavření hraničního 
přechodu v Bělovsi. 
Viktor Janukovi č prezidentem Ukrajiny 
8. února se ukrajinským prezidentem stal Viktor Janukovi č, známý svou vstřícností 
k Rusku. Julie Tymošenková  s mírným rozdílem prohrála, a tím prohrála i ukrajinská 
„oranžová“ revoluce. 
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Olympijské hry ve Vancouveru 
12. února se konalo v kanadském Vancouveru slavnostní zahájení zimních olympijských 
her. Na zahájení však padl stín. Těsně před zahájením při tréninku tragicky zahynul 
jedenadvacetiletý gruzínský sáňkař  Nodar Kumaritašvili .  „Nejteplejší“ zimní olympiáda 
v historii byla pro Českou republiku  ziskem   6 medailí historicky nejúspěšnější. Osobností 
her se stala Martina Sáblíková, která získala v rychlobruslení  2 zlaté a  1 bronzovou 
medaili. Úspěšný byl i běžkař Lukáš Bauer  s 2 bronzovými medailemi a Šárka Záhrobská 
získala bronz ve slalomu. Hry skončily 28. února. 
nový pražský arcibiskup  Dominik Duka 
13. února byl po Miloslavu Vlkovi jmenován novým pražským arcibiskupem  Dominik  
Duka. Na velikonoční neděli 4. dubna se pastýřským listem po 12 letech působení v úřadě 
královéhradeckého biskupa rozloučil  se svou diecézí. Nový úřad převzal 10. dubna. 
odhalení sochy T.G.Masaryka 
6. března byla při příležitosti 160. výročí narození našeho prvního prezidenta  T.G.Masaryka 
odhalena v Lánech jeho jezdecká socha s pasoucím se koněm. Vyrobil ji sochař Petr Novák 
z Jaroměře. Odlili ji v Horní Kalné na Trutnovsku . Financování se zajistilo z veřejné sbírky 
(2,6 milionu) a z příspěvku Středočeského kraje. Transport na místo určení proběhl v noci po 
silnici. 
pád Mirka Topolánka 
25. března opustil kontroverzní Mirek Topolánek funkci předsedy ODS. Nahradil ho Petr 
Nečas. 
konec posílání telegramů 
1. dubna 2010 skončilo posílání telegramů. Telegramy plně nahradila elektronická pošta. 
nečekaná sněhová nadílka 
2. dubna na Velký pátek napadlo asi  15 cm mokrého sněhu. 
podpis odzbrojovací dohody  v Praze 
8. a 9. dubna došlo na Pražském hradě k historickému setkání amerického prezidenta 
Baracka Obamy a ruského prezidenta Dmitrije Medvedeva . Podepsali smlouvu o omezení 
jaderných zbraní nazvané  New    START. K podpisu byla Praha vybrána proto, že 
vyhovovala oběma stranám. Na setkání přijelo 11 představitelů středoevropských zemí. 
havárie polského letadla u Smolenska 
10. dubna spadlo za mlhy u Smolenska  letadlo s polskou reprezentací včetně prezidenta 
Lecha Kaczynského a jeho ženy  Marie . Celkem  v letadle  zahynulo  97 lidí. Byla to o to 
větší tragédie, že polští představitelé letěli do  Katyně uctít  památku důstojníků popravených 
v Katyni v roce 1940. Polsko se těžko vyrovnávalo se ztrátou své duchovní elity před lety i 
nyní. Zemřel prezident, 9 generálů, 2 biskupové, Poláci ztratili vedení státu, armády i církve. 
Celé Polsko plakalo, byl vyhlášen týdenní smutek. 16. dubna se v chrámu sv. Víta konala 
zádušní mše za zemřelého prezidenta a všechny Poláky. Kolem tragédie se objevilo mnoho 
dohadů. Pohřeb prezidenta a jeho ženy se konal 18. dubna v Krakově na hradě Wawel. 
výbuch islandské sopky 
15. dubna došlo k silnému výbuchu islandské sopky. Vytvořil se mrak popílku, který zcela 
ochromil provoz evropských letišť. Ruzyň vyla uzavřena do 20. dubna. Po opakovaných 
erupcích byla letecká doprava střídavě zastavována o otevírána. 
úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka 
16. dubna zemřel v Římě ve věku 90 let kardinál Tomáš Špidlík. Tento vzdělaný filozof mj. 
celých  50 let promlouval v rádiu Vatikán. 
sběr železného šrotu 
20. dubna provedli v městysi místní hasiči každoroční sběr železného šrotu. 
 
 



 17

sběr nebezpečných odpadů 
24. dubna provedla firma Marius Pedersen mobilní svoz nebezpečných odpadů. Tento sběr 
zajišťuje vedení městyse pro občany zdarma. 
nové poštovní známky 
V měsíci dubnu byly uvedeny do oběhu nové poštovní známky bez uvedení finanční 
hodnoty. Platí zvlášť pro zásilky uvnitř státu  a zvlášť do zahraničí. 
sbírka použitého ošacení 
6. a 7. května a 10. a 11. září se konala v kině Sbírka použitého ošacení pro Diakonii 
v Broumově. Kromě oblečení se sbíraly lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony, nádobí, 
přikrývky i obuv, všechno čisté a v neporušeném stavu. 
úmrtí ombudsmana Otakara Motejla 
8. května zemřel ve věku 77 let náš v historii první ombudsman, právník  Otakar Motejl . 
Funkci ochránce lidských práv vykonával  10 let. Těšil se obecné vážnosti a úcty i tím, že se 
nebál v minulosti hájit a pomáhat disidentům. Rozloučení se zesnulým proběhlo v Praze 
v divadle Na Fidlovačce. 
povodně na Moravě 
14. května se opět rozvodnily některé moravské řeky, např. Ostravice, Olše, Odra, 
Rožnovská Bečva i Morava a způsobily opět velké záplavy. Povodeň neušetřila ani pověstné 
Troubky, zcela zničené povodněmi v roce 1997 a znovu obnovené. Kvůli dlouhodobým 
dešťům docházelo na řadě míst k nečekaným sesuvům půdy. 
hokejové finále v Kolíně nad Rýnem 
23. května čeští hokejisté zvítězili ve finále mistrovství světa v Kolíně nad Rýnem nad 
mužstvem Ruska v poměru  2: 1. Trenérovi Růžičkovi se podařilo dát dohromady bojovné 
družstvo mladých hráčů, kterým nechyběla vůle zvítězit jako kolektiv. Velkou oporou týmu 
byli Jaromír Jágr a Tomáš Vokoun.  
úmrtí Petra Muka 
24. května nečekaně zemřel ve věku 45 let  Petr Muk ,  zpěvák s jímavým hlasem. 
Rozloučení s ním proběhlo v muzikálovém divadle Brodway. 
česko-polské projekty z fondů EU 
V měsíci květnu 2010 byl schválen a realizuje se v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd 
ČR v Novém Hrádku – Dolích  projekt z fondů EU. Je zaměřený na přeshraniční společný  
výzkum, vzdělávání a osvětu  v oblasti probiotik . Podporu dostal také rozsáhlý projekt 
českých a polských hasičů . Za evropské dotace se koupí 20 nových hasičských vozidel.  
Jednu cisternu získá i hasičský sbor z Nového Hrádku. 
druhé povodně na Moravě 
2. června postihly jižní Moravu po 14 dnech druhé bleskové povodně. Ze dne na den se 
rozvodnila Morava, Svratka a Dyje. Ve Strážnici stoupla hladina o 220 cm a v Louce na 
Zlínsku zaplavila hřbitov. Vyžádala si i 3 lidské životy 
úmrtí Ladislava Smoljaka 
6. června zemřel ve věku 78 let režisér, autor scénářů, herec a především zakladatel  Divadla 
Járy Cimrmana, Ladislav Smoljak. Rozloučení se zesnulým proběhlo 11. června v Divadle 
Járy Cimrmana, ve kterém i přes nemoc hrál téměř do posledních chvil svého života. 
úmrtí Vladimíra Dlouhého 
20. června zemřel ve věku 52 let talentovaný herec Vladimír Dlouhý . 
začátek léta – slunovrat 
21. června 2010 ve 13.26 hodin začalo léto. 
nová trojkoali ční vláda 
13. července jmenoval prezident republiky  novou trojkoali ční vládu  v čele s premiérem 
Petrem Nečasem a místopředsedy Karlem Schwrzenbergem a Radkem Johnem. Vláda má 
největší většinu v Poslanecké sněmovně v historii ČR. 
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povodně v severních Čechách 
6. a 7. srpna se náhle rozvodnily malé toky v severních Čechách na Českolipsku, Děčínsku a 
Liberecku. Způsobily nesmírné škody a vyžádaly si i 3 lidské životy. Heřmanice, vesnice roku 
2006 , byla nazvána „české Troubky“. 
úmrtí Radomíra Šimůnka 
9. srpna zemřel ve věku 48 let bývalý skvělý cyklokrosař a trenér svého syna,  Radomír 
Šimůnek. 
úmrtí ing. Antonína Baudyše 
24. srpna zemřel ve věku 63 let bývalý ministr obrany a astrolog ing. Antonín Baudyš. 
úmrtí Martina Št ěpánka 
16. září  tragicky zemřel ve věku 63 let herec a bývalý ministr kultury Martin Št ěpánek. 
opakované povodně 
26. září se do severních Čech vrátily po měsíci znovu povodně. Ohrožen byl zejména Hrádek 
n.Nisou, Hřensko a Frýdlant. 
žokej Josef Váňa 
10. října dosáhl 57 letý žokej Josef Váňa neuvěřitelného úspěchu. Vyhrál posedmé těžký 
dostihový závod Velkou Pardubickou. Řekl „sedm a dost“. Bude to pravda? 
chilské drama 
14. října skončilo v Chile drama se šťastným koncem. Po 69 dnech se záchranářům podařilo 
vyprostit z měděných dolů všech 33 zasypaných horníků. Byla to nejdražší záchranná akce 
v historii. Záchranu sledoval spolu s rodinami horníků a radoval se po úspěšném zakončení 
celý svět. 
listopadová proměna počasí 
První polovina listopadu byla neobvykle teplá. Po celé republice, tedy i v Novém Hrádku, 
padaly teplotní rekordy. Ranní teploty v městysi dosahovaly až + 10 stupňů, denní + 13 i 
více. 5. listopadu naměřili po 62 letech v Klementinu rekord + 18 stupňů, v Brodu nad Dyjí 
dokonce + 20,4 stupně. K obratu došlo náhle. 23. listopadu se velmi ochladilo a první sněhové 
vločky ohlásily příchod zimy. Následovaly celodenní mrazy s teplotou až – 12 stupňů 
provázené vánicemi a trvaly nepřetržitě do 6. prosince. Vánoce byly bílé. 
záplavy v Panamském průlivu  
Poprvé v dlouhé historii musel být 7. prosince kvůli záplavám uzavřen Panamský průplav. 
stávka státních zaměstnanců 
8. prosince proběhla celostátní stávka státních zaměstnanců proti snížení platů o 10 %. 
Stávkovalo včetně sympatizantů asi 148 tisíc lidí. Do stávky se zapojili i zaměstnanci místní 
školní jídelny a v ten den nevařili obědy. 
Expedice Mars 2010 
Tato  každoroční soutěž, ve které Česká kosmická kancelář vybírá mladé adepty 
kosmonautiky, z nichž ti nejlepší mají možnost si vyzkoušet simulovaný let na měsíc 
v evropském kosmickém centru v Belgii,  proběhla letos za aktivní účasti 2 sourozenců – 
Aničky a Pavlíka Sobotkových z Nového Hrádku. Pavel v odbornosti letec-dokumentarista 
a Anička v profesi palubní lékař-biolog. Oba úspěšně prošli několika testovacími koly a ze 
179 účastníků z Česka a Slovenska se dostali mezi 25 účastníků semifinále v listopadu 
v Praze. Aničce se dokonce podařilo dostat do hlavní posádky „letu na Mars“ (mezi 5 
nejlepších). Proto koncem prosince 2010 jela jako vyslanec ČR do Belgie do kosmického 
centra. V neděli 16. ledna 2011 odvysílala ČT v pořadu Objektiv  dokument o simulovaném 
letu na Mars. Patronát nad celou akcí měli kosmonauté Vladimír Remek a Ivan Bella  a 
podporu slovenské poslankyně Evropského parlamentu M. Smolkové. Aničce se pečlivé 
studium i dobrá znalost angličtiny opravdu vyplatily a prožila nezapomenutelný zážitek. 
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„D ěkujeme, odcházíme“ 
Konec roku 2010 byl poznamenám odborářskou akcí mezi nemocničními lékaři nazvanou 
„D ěkujeme, odcházíme“. Lékaři od ministra zdravotnictví Leoše Hegra požadovali 
trojnásobek průměrného platu a na protest začali dávat masové výpovědi. Jejich konečné 
číslo bylo asi 3800. Řešení problému se přeneslo do roku 2011. 
 
  

 
 

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

Rodičům se narodili  (14) 
 
 
Roman Maloč a Ivona Bernášková      Nový Hrádek 235   18. 3. 2010 Náchod 
          syn  V o j t ě c h 
 
 
Ondřej a Zuzana  Hůlkovi  Nový Hrádek 99  26. 3. 2010 Rychnov n.Kn. 
     dcera  J u l i e 
 
 
Josef a Eva  Noskovi   Nový Hrádek 348 19.4. 2010 Náchod 
     dcera  P a v l a 
 
 
Leoš a Michaela Tolgovi  Nový Hrádek 343 8. 6. 2010 Nový Hrádek 
     syn  T o m á š 
 
 
Petr Cejnar a Eva Andršová  Nový Hrádek 254 11. 7. 2010 Náchod 
     syn A d a m 
 
 
Vladimír a Pavlína Fišerovi  Nový Hrádek 316 22. 7. 2010 Hradec Králové 
     syn  V l a d i m í r 
 
 
Marek a Jana Šinkorovi  Nový Hrádek 333 2. 7. 2010 Náchod 
     syn  J a n 
 
 
Jan Mareš a Kateřina Černá  Nový Hrádek 30 23. 7. 2010 Rychnov n. Kn. 
     dcera  A d é l a 
 
 
Václav Grulich a Irena Čtvrtečková   Nový Hrádek-Doly 177  25. 8. 2010 Hradec Králové 
      dcera Šárka 
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Petr a Jana Duškovi   Nový Hrádek 312 25. 9. 2010 Náchod 
     syn D o m i n i k 
 
 
Jakub Klimeš a Petra Štěpánová Nový Hrádek 365 15. 11. 2010 Náchod 
     dcera V i k t o r i e 
 
 
Tomáš a Petra Ježkovi  Nový Hrádek 184 2. 12. 2010 Náchod 
     syn  T o m á š 
 
 
Petr a Veronika Bohadlovi  Nový Hrádek 347 9. 12. 2010 Náchod 
     syn P a v e l  
 
David a Hana Bekovi   Nový Hrádek 94 17.12. 2010 Náchod 
     syn  J o s e f 
 

Přivítáni do života byli noví občánci 5. 6.  a  27. 11. 2010. 
 
 
 
Sňatek  uzavřeli 
 
Jaroslav Vondřejc  a Kateřina Mikešová  Bohdašín-Praha  29. 5. 2010 
         v kostele sv Petra a Pavla 
 
Martin Gross a Ladislava Grossová  Nový Hrádek   26. 6. 2010 
             na Úřadu  městyse 
 
Miloš Vondřejc a Kateřina Balcarová Bohdašín-Nový Hrádek 31. 7. 2010 
         v kostele sv.Petra a Pavla 
 
Martin Vlček a Michaela Sadílková        Rtyně v Podkrk.-Hronov  21. 8. 2010 
            v přírodě- v Končinách 
 
 
Výročí svatby oslavili 
 
50 let společného života – zlatou svatbu 
 
Mojmír a Božena Kopeckých  Nový Hrádek  1          21. května 2010 
 
Zbyněk a Miroslava Dušánkovi  Nový Hrádek  29  10. září 2010 
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Z    n a š i c h    ř a d    o d e š l i  (7 občanů) 
 
Cyril Št ěpán  z  Nového Hrádku   čp. 145  zemřel ve věku nedožitých  80 let  26. ledna 2010 
v Náchodě v domově důchodců. Pohřeb měl 2. února v kostele sv.Petra a Pavla v Novém 
Hrádku a po zádušní mši byl převezen k tichému zpopelnění. Byl to místní rodák. Vyučil se 
holičem, ale podobně jako jeho otec byl dlouhá léta listonošem. Po smrti manželky Ludmily 
žil mnoho let v domě sám, protože jejich manželství bylo bezdětné. Když mu zdraví přestalo 
sloužit, odešel do Domova důchodců v Náchodě. Vždy se zajímal o veřejné dění, byl členem 
dobrovolných hasičů. Dalo se s ním o všem hovořit, byl sečtělý. 
 
Ing. Antonín Mach  z Nového Hrádku čp. 266 zemřel náhle  ve věku  63 let  9. září 2010 
v Novém Hrádku čp. 28 (Úřad Městyse). Pohřeb měl 17. září v kostele sv. Jakuba Staršího 
v Červeném Kostelci a uložen byl do rodinného hrobu. Zesnulý pocházel z Červeného 
Kostelce a v roce 1973 se s manželkou Janou a dcerou Markétou přistěhoval do Nového 
Hrádku. Postupně se manželům narodily další 3 děti, Štěpán, Blanka a Klára. Zesnulý 
pracoval ve Stavostroji, n.p. v Novém Městě n. Met jako špičkový technolog, později ve 
Slévárně s.r.o. jako metarulg. Po odchodu do důchodu pracoval ještě v Truhlárně Bareš. 
V posledních letech provedl opravu rodinného domku, sám vyrobil domovní dveře a okna. Žil 
cele pro svou rodinu, ale nikdy mu nebyl cizí ani veřejný život. Pracoval pro farní veřejnost a 
byl dlouholetým člen zastupitelstva městyse. Antonín Mach byl vzácná osobnost s vysokou 
inteligencí a nesmírnou lidskostí. Měl klidnou povahu , byl velmi skromný, ochotný a 
neokázale pomáhal každému bližnímu. 
 
Bohuslav Bek  z Nového Hrádku čp. 105 zemřel  ve věku nedožitých  85 let 30. září 2010  
v Novém Hrádku . Pohřeb žehem proběhl 4. října. Zesnulý pocházel z Nového Hrádku, ale 
dlouhá léta žil v Broumově. S manželkou vychovali 2 děti. Po její smrti se vrátil do rodné 
obce. Žil 30 let s družkou Boženou Přibylovou, kterou si později vzal. Pracoval mj.u stavební 
čety ve Stavostroji n.p. v Novém Městě n. Met. Byl členem Sboru dobrovolných hasičů. 
Pečlivě se staral o chaloupku, ve které s manželkou žil. Manželka se o něho v době nemoci 
starala. 
 
Jiří Klamta  z Nového Hrádku – části Dlouhé 28  zemřel ve věku 84 let 7. října 2010 
v nemocnici v Opočně.  Pohřeb do hrobu se konal 15. října 2010 na místním hřbitově. Narodil 
se na Dlouhém a vyrůstal v početné rodině se 13 dětmi. Rodnou chalupu nikdy neopustil a 
chtěl v ní i dožít. Nikdy se neoženil, žil sám, ale osamělý nebyl. Uměl dobře vařit, vařil i pro 
sousedy a pro návštěvy, které k němu rády chodily. Pracoval po většinu života v zemědělství, 
16 let byl předsedou malého JZD Dlouhé. Byl velmi pracovitý, pořádný a vyžadoval to i od 
svých podřízených. Krátce před důchodem odešel do Detechy u Sněženského mostu, vařil tam 
a nakupoval. Po celoživotní dřině se mu ulevilo, líbilo se mu tam. Utrpěl úraz a potom odešel 
do důchodu. Zesnulý byl typický horal, přímočarý, nekompromisní, ale vždy lidský. 
 
Josef Škoda  z Nového Hrádku čp. 36 zemřel jako nejstarší občan městyse ve věku 97 let  
10. října 2010 v Domově důchodců v Náchodě.  Pohřeb měl 14. října v místním kostele a 
uložen byl do rodinného hrobu. Zesnulý se do Nového Hrádku přiženil. S manželkou 
vychovali syny Josefa a Jiřího a dceru Hanu. Oba synové vystudovali vysokou školu. Mladší 
syn Jiří v mladém věku tragicky zahynul. Brzy potom zesnulému zemřela také jeho žena. Pan 
Škoda byl vyučený zedník, po mistrovských zkouškách po mnoho let dělal mistra a později 
vedoucího celého odborného výcviku na zednickém učilišti v Náchodě. V důchodu pracoval 
ještě ve Velodružstvu v Dolích. Po ovdovění o něho pečovala jeho dcera Hana. Dojížděla za 
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ním do Nového Hrádku a později  denně do Domova důchodců v Náchodě. Zesnulý si téměř 
do konce života udržel duševní svěžest. Byl členem Sboru dobrovolných hasičů. 
 
Marie Štěpánová  z Nového Hrádku  čp. 248 zemřela jako nejstarší občanka městyse ve 
věku  94 let 19. října 2010  v Domově důchodců v Náchodě. Pohřeb měla   26. října v kostele 
sv. Petra a Pavla a pohřbena byla do rodinného hrobu. Zesnulá pocházela z Bukoviny u 
Pardubic ze zemědělské rodiny. Do Nového Hrádku ke svému strýci Františku Koutníkovi 
přišla v 18  letech. Seznámila se s dělníkem od Sychrovských Jar. Štěpánem. Po svatbě 
bydleli u příbuzných , Schejbalových čp. 248. Zesnulá pomáhala na poli v hospodářství, 
uklízela ve zdravotním středisku a vedla v obci sběrnu mléka. S manželem vychovali dcery 
Jaroslavu a Hanu. Manžel se později stal poštovním úředníkem a dojížděl na pošty v různých 
místech v okolí. Skončil jako poštmistr v České Skalici, kam se nakonec s rodinou 
přestěhovali. Zesnulá až do věku 80 let pracovala v zahradnictví SEMPRA v České Skalici. 
Po manželově smrti žila dlouho ve Skalici sama. Ke konci života o ni pečovala dcera Jarča a 
především Hana , u které do roku 2009 v Novém Hrádku žila. Paní Štěpánová byla veselá  se 
smyslem pro humor, sečtělá a velmi přesná v práci. 
  
Věra Divoká  z Nového Hrádku čp. 58 zemřela  ve věku 77 let  21. listopadu 2010  
v nemocnici v Náchodě. Po zádušní mši 26. listopadu v kostele sv. Petra a Pavla byla 
převezena k tichému zpopelnění. Zesnulá pocházela z jihočeských Bezdružic . S manželem 
bydleli nejprve v Praze a na Nový  Hrádek se přestěhovali v 60. letech minulého století. 
Vychovali jediného syna Vladimíra. Zemřelá byla vyučená švadlena. Pracovala jako kuchařka 
a v Novém Hrádku jako dělnice v Kovodružstvu. Zemřeli jí 2 bratři a později i manžel.  Po 
jejich smrti si maminku, již vdovu, vzala k sobě na Hrádek a sloužila jí  po mnoho let. Měla 
ráda přírodu, les a květiny. Všude byla pro svou snášenlivou a mírnou povahu velmi oblíbená. 
Kdykoliv byla připravená každému pomoci. 
 
 
Z občanů, kteří z Nového Hrádku pocházeli nebo měli k němu blízký vztah  v roce 2010 
zemřeli : 
 
Miroslav  Fiala, učitel, Pardubice,  zemřel 12. února 2010 ve věku 77 let,  Prof. Ing. 
Svatopluk Černý, vysokoškolský profesor, Praha, zemřel 14. srpna 2010 ve věku 83 let. 
 
 
 
 
      Zapsala         Anna Marková,  kronikářka 
 


