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P o č a s í 
 
Leden 
Lednové počasí přineslo nevysokou, ale téměř po celý měsíc souvislou pokrývku sněhu v průměru kolem 5 
cm. Teploty se pohybovaly od 0 až po -10 Cº. Většinou slabé sněžení se střídalo se slunnými dny a někdy se 
objevily mlhy. Nejvyšší napadaná vrstva sněhu byla zaznamenána 24. ledna, a to 15 cm. V následujících 
dnech přišla obleva. 
 
Únor 
Měsíc únor byl teplotně nadprůměrný. První dekáda byla ve znamení střídání jara se zimou. Teploty v celém 
měsíci se pohybovaly většinou nad nulou až do + 6 Cº, v několika dnech spadly pod bod mrazu, nejníže 12. 
února na – 5 Cº. Teploty nad nulou převažovaly.  Celkově únor byl velmi nevlídný. Většinou byla obloha 
zatažená s mrholením, slabým deštěm nebo sněžením. Více slunce se ukázalo v posledních dnech měsíce. 
 
Březen 
Měsíc březen byl teplotně nevýrazný. Teploty se pohybovaly ráno kolem nuly, buď mírně nad nulou, nebo 
mírně pod nulou. Odpolední teploty byly v plusových hodnotách. Obloha byla po většinu dní zamračená, 
sluníčko se ukázalo jen občas. Většinou slabé sněžení se střídalo s dešťovými přeháňkami. Nejnižší ranní 
teplota – 4 Cº byla 9. března, sněhová pokrývka dosáhla 10 cm., ale během dne se začala táním snižovat.  
Nejvyšší denní teplota + 14 Cº byla naměřena 31. března.  
 
Duben 
Začátek dubna byl slunečný. Nejvyšší denní teplota celého měsíce byla naměřena 5. 4. +22 Cº. Ve druhé a 
třetí dekádě bylo počasí „aprílové“. Střídala se zatažená obloha se sluníčkem a přeháňkami nejen 
dešťovými, ale i sněhovými. Ranní teplota 25. 4. spadla na -3 Cº. Úplný závěr měsíce byl slunečný 
s denními teplotami do +16 Cº.  
 
Květen 
Květen byl ve znamení rozkvetlých zahrad a stromů. Přinesl poměrně slunečné počasí, déšť se vyskytoval 
málo. Ranní teploty se po většinu měsíce pohybovaly od +10 Cº výše. Jen ve dnech od 15. do 17. 5. 
(opoždění zmrzlí) ranní teploty klesly na + 3 Cº. Denní teploty se pohybovaly od +12 do +24 Cº. 21. května 
byl první letní den, teplota dosáhla +22 Cº. Nejvyšší denní teplota byla naměřena 29. května +27 Cº. První 
bouřka se objevila 13. května. Další bouřky spojené s lijáky přišly v posledním týdnu měsíce. 
 
Červen 
Na začátku června přišlo ochlazení, kdy se střídala polojasná obloha se zataženou s ranními teplotami od 
+12 do +18 Cº. Odpolední teploty se pohybovaly kolem +20 Cº. Ve druhé polovině měsíce jsme 
zaznamenali oteplení s nárůstem ranních i odpoledních teplot. Tropický den i noc byly 23. června, kdy ranní 
teplota dosáhla +25 Cº a odpolední +28 Cº. Vysoké teploty provázely bouřky a časté deště, které přinesly 
hodně potřebnou vláhu. V posledních dnech měsíce se příjemně ochladilo. 
 
Červenec 
První prázdninový den byl polojasný a velmi teplý. Další den přišla bouřka, déšť a ochlazení, které trvalo 
několik dní. Na +26 Cº se denní teplota vyšplhala až 10. července, ranní teplota byla +20 Cº a do 20,30 hod. 
teplota neklesla pod +24 Cº. Letní teploty se udržely jen tři dny, pan nastalo opět ochlazení s dešťovými 
přeháňkami. Letní horké dny se vrátily na začátku třetí dekády. Poslední dny měsíce provázely bouřky 
s tolik potřebným deštěm. 
 
Srpen 
Počáteční dny měsíce srpna provázela zamračená obloha. Horký den s ranní teplotou +20 Cº a odpolední + 
28 Cº přišel až 4. srpna. Teplé počasí trvalo jen krátce. Po celou druhou dekádu měsíce se odpolední teploty 



pohybovaly kolem +20 Cº s občasnými přeháňkami. Teplé letní dny jsme si užily v posledním srpnovém 
týdnu, kdy denní teploty vystupovaly na +26 Cº. 
 
Září 
Ve znamení léta byl i první zářijový den. Pak přišlo ochlazení, které přineslo i dešťové přeháňky. Denní 
teploty klesaly pod +20 Cº. Letní teploty až +28 Cº se na několik dní vrátily na konci první dekády. Pak 
nastalo opět ochlazení s teplotami nejvýše do +20 Cº. V kraji panovalo velké sucho. Poslední týden v měsíci 
nás provázelo babí léto s příjemným polojasným počasím bez přeháněk. Ranní teploty se pohybovaly od +7 
do +10 Cº a odpolední vystupovaly na + 20 Cº. 
 
Říjen 
Měsíc říjen byl teplotně vyrovnaný. Po většinu dnů přetrvávalo chladné počasí s občasnými dešti. 7. října se 
objevil první mrazík. Sluníčko se na obloze ukázalo jen zřídka. Ranní teploty se pohybovaly od +4 do + 7 
Cº, odpolední jen kolem +10 Cº. Příjemné polojasné dny nás provázely až v posledních dnech měsíce, i když 
teploty zůstaly na stejných hodnotách jako v průběhu října. 
 
Listopad 
Počátek listopadu byl dost teplý s proměnlivou oblačností. Ranní teploty se pohybovaly kolem +5 Cº. První 
sníh napadl 7. listopadu a následující ranní teploty klesly pod bod mrazu, a to od -1 až po -5 Cº. Na plusové 
hodnoty vystoupaly ranní teploty na přelomu měsíce a trvaly až do 27. listopadu. Poslední dni měsíce byly 
ve znamení mrazivých rán až do -6 Cº, napadly 3 cm sněhu. Počasí po celý měsíc bylo oblačné s občasnými 
dešťovými přeháňkami. 14. listopadu jsme mohli na obloze vidět největší úplněk za posledních 68 let, tzv. 
superúplněk, kdy měsíc dosáhl rekordního průměru a jasu. 
 
Prosinec 
Proměnlivé počasí panovalo po celý prosinec. Mlhy střídaly slunce, dešťové a sněhové přeháňky. Ranní 
teploty se pohybovaly mezi +3 Cº až -5 Cº. Nejvyšší sněhová pokrývka byla 21. prosince asi 5 cm. Při 
trvajících mlhách se stromy a keře halily do bílého jíní. Vánoční svátky byly deštivé. 
 
 

Š k o l s t v í 
 
Mateřská škola 2015/2016 
 
Do mateřské školy bylo zapsáno 40 dětí. Třída předškoláků byla naplněna 24 dětmi ve věku 5 – 7 let a vedla 
je Mgr. Alena Lokvencová. Třídu 16-ti malých dětí ve věku od 3 do 5 let vedla Ivana Šafránková do 29. 2. 
2016. Od 1. 3. 2016 se vrátila po mateřské dovolené paní učitelka Diana Matysová. Funkci ředitelky 
mateřské školy nadále zastávala Mgr. Soňa Brázdilová, místo školnice zastávala paní Karla Lokvencová. 
Školní jídelnu vedla paní Renata Rufferová spolu s kuchařkami Irenou Smolovou, Hanou Balcarovou a 
pomocnými pracovnicemi Ivou Formanovou a Ivanou Vondřejcovou, která též vykonávala funkci účetní 
MŠ. Paní učitelky se během roku účastnily seminářů dle nabídek Školského zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Hradec Králové, Náchod a Praha.  
 
Pedagogická praxe 
 
V měsíci červnu 2016 vykonávala v mateřské škole pedagogickou praxi studentka 1. ročníku Pedagogické 
školy v Litomyšli Julie Macková. 
 
Výchovně vzdělávací program 
 
Výchovně vzdělávací program probíhal pod názvem „Kačenčina pohádková země“. Mimo jiné se staly pro 
učitelky motivací knihy: Korunka princezny Kačenky a Pohádky z Orlických hor. Pohádkové bytosti byly 
pro děti nenásilnou inspirací pro získávání nových vědomostí, dovedností a návyků. Společně poznávaly 
zákonitosti přírody a učily se žít v její těsné blízkosti. 
 



SRDPŠ 
 
Na konci měsíce září proběhla třídní schůzka SRDPŠ. Rodiče byli seznámeni s organizací školního roku, 
s výchovně vzdělávacím programem, s plánovanými akcemi a spoluúčastí rodičů na nich. 14. ročník 
školního plesu byl bohužel z důvodu nedostatečného zájmu z řad veřejnosti zrušen. 
 
Spolupráce s veřejností – akce školy 
 
Pedagogický personál pokračoval v osvědčených aktivitách z předešlých let. Jednalo se o vzdělávání dětí 
metodou FIE, cvičení s prvky jógy, výuka předškolní angličtiny, hra na hudební nástroj „Flétnička“, 
plavecký výcvik aj.  Vznikl koutek živé přírody – bylo koupeno morčátko, které si získalo velkou oblibu u 
dětí. Výchovně vzdělávací program byl koncipován v závislosti na právě probíhajícím ročním období a také 
zaměřen na významné dny a svátky v jednotlivých měsících. V říjnu děti vařily jablečný kompot a pekly 
bramboráčky, v prosinci se věnovaly vánočním zvykům, v březnu barvily velikonoční vajíčka, v květnu 
vyráběly přáníčka ke dni matek, v červnu se konala oslava Dne dětí a školní akademie. Děti se účastnily 
různých představení, např. v kině shlédly loutkou pohádku s panem Přeučilem a paní Hruškovou „Šípková 
Růženka“, v sokolovně navštívily pojízdné planetárium, divadelní představení se také konala přímo v MŠ. 
Paní učitelky se s dětmi vypravily do kostela sv. Petra a Pavla nebo k místnímu včelaři, připravily řadu 
vystoupení – k rozsvícení vánočního stromu, na vánoční koncert, ke dni matek apod. Z 16. na 17. 6. 2016 
děti přespaly ve školce, byla pro ně připravena stezka odvahy a opékání vuřtů.  
 
 
Základní škola 2015/2016 

Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016 proběhlo v úterý 1. září 2015 v kmenových třídách 2. – 9. 
ročníku.  Nové žáky 1. třídy v doprovodu svých rodičů přivítala třídní učitelka Mgr. Jana Soukupová 
společně se starostou městyse Bc. Zdeňkem Drašnarem a ředitelem ZŠ Mgr. Alešem Pávem. 

Personální obsazení 

K 31. 7. 2015 ukončil pracovní poměr Mgr. Michal Borůvka. Na mateřskou dovolenou odešla Mgr. Kamila 
Ševcová. Nově nastoupily Mgr. Kateřina Jirásková a Mgr. Barbora Zajíčková. Zástupkyní ředitele byla Mgr. 
Lenka Dudášková, výchovnou poradkyní Mgr. Marie Krbalová, preventistkou sociálně patologických jevů 
Mgr. Martina Marková. Další personální obsazení včetně školní družiny (zapsáno 60 žáků) a provozních 
zaměstnanců zůstalo beze změny. 

Stav žactva 

K 30. 9. 2015 bylo celkem zapsáno 153 žáků, k 30. 6. 2016 celkový počet činil 154 dětí. Do 1. třídy 
nastoupilo 13 dětí. Do školy byli zapsáni žáci z těchto obcí: Bohdašín (4), Borová (3), Bystré (1), Česká 
Čermná (12), Dobruška (1), Janov (1) Mezilesí (4), Náchod + Lipí + Jizbice + Dobrošov (10), Nový Hrádek 
(84), Olešnice v Orlických horách (8), Slavoňov + Blažkov (7), Sněžné (10), Jestřebí (1), Ohnišov (3), 
Třinec (1), Nové Město nad Metují (3), Velké Poříčí (1). 

Vzdělávání 

Ve všech ročnících probíhala výuka podle vzdělávacího programu Škola s rozhledem v aktualizovaném 
znění ke dni 1. září 2015. V 8. a 9. ročníku se vyučovalo ve skupinách tělesné, výtvarné a pracovní výchově. 
Žáci 7. – 9. ročníku si vybírali z volitelných předmětů: přírodovědná praktika, eko-chemická praktika a 
konverzace v anglickém jazyce. Škola zajišťovala: lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku, plavecký výcvik žáků 
3. a 4. ročníku, kurz dopravní výchovy pro žáky 4. ročníku, turistický kurz pro žáky 8. ročníku, outdoorový 
pobyt pro žáky 9. ročníku a adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku. Výuku nepovinného předmětu 
římskokatolické náboženství zabezpečoval pan farář Jindřich Tluka v prostorách místní fary. Děti trávily 
svůj volný čas v mnoha zájmových kroužcích, jejichž činnost probíhala za finanční podpory 



Královéhradeckého kraje nebo ve spolupráci s Déčkem v Náchodě. Děti pracovaly v těchto zájmových 
kroužcích: angličtina pro nejmenší, kroužek keramický, českého jazyka a matematiky (příprava na přijímací 
zkoušky), ruční práce, sborový zpěv, břišní tance, myslivecký kroužek, florbal, mladý redaktor, mladý 
kuchař, zdravotnické kroužky, výtvarný kroužek. Pro veřejnost byl otevřen večerní kroužek německého 
jazyka. Bezplatně byla zapůjčena učebna pro výuku hudební škole. Pan Škoda ukončil výuku na hudební 
nástroje na konci školního roku.  

Škola a veřejnost – akce školy 

 

Spolupráce s Městysem Nový Hrádek (zřizovatel) je na dobré úrovni. Zřizovatel zabezpečuje provoz školy, 
školní družiny, nutnou údržbu a zvelebuje školní prostory. Škola spolupracovala s Pedagogicko-
psychologickou poradnou v Náchodě a Rychnově nad Kněžnou, se Speciálně pedagogickým centrem 
v Náchodě a nově s Prostorem Pro, který se zabývá řešením sociálně patologických jevů. 

Žáci ZŠ se během školního roku účastní mnoha soutěží, akcí a projektů. Žáci soutěžili o Pohár starostů 
v dopravní výchově. Od října úspěšně pokračoval 6. ročník soutěže ve sběru a třídění odpadů. Chlapci 8. a 9. 
třídy se zúčastnili fotbalového turnaje Coca Cola cup. Žáci 9. ročníku navštívili Úřad práce v Náchodě, 
veletrh středních škol v Náchodě s nabídkou studia a také se zúčastnili soudního jednání s následnou 
besedou. V rámci volby povolání se uskutečnila exkurze v AZ Škoda v Mladé Boleslavi a SPŠ v Hronově. 
Dále se v průběhu roku zájemci vydali do IQ parku v Liberci, shlédli projekci Planeta Země 3000, zúčastnili 
se divadelních představení Marťanská mise nebo Peter Black v anglickém jazyce, prohlédli si Čističku 
odpadních vod v Bražci nebo Planetárium v Hradci Králové, žáci 5. ročníku navštívili Prahu.  Konaly se 
také dva zájezdy do zahraničí: poznávací zájezd do Londýna a pěvecký kroužek zazpíval v Polsku. Pěvecký 
sbor také potěšil svým vystoupením obyvatele Domova důchodců v Náchodě. 

Žáci ZŠ nechyběli na tradičních akcích pořádaných v městysi -  rozsvícení vánočního stromu, vánoční 
koncert v kině a oblíbená hojně navštěvovaná školní akademie, tentokrát byla na téma „Prkna, co znamenají 
svět“.  

Své znalosti a vědomosti žáci uplatnili v řadě soutěží v průběhu celého roku – olympiáda v českém jazyce, 
Pythagoriáda, Matematický klokan, Eurorebus, soutěže zdravotnických hlídek, aj. 

Materiální zabezpečení 

Výuka žáků probíhala ve všech prostorách školy, tělesná výchova se vyučovala na školním hřišti, v přírodě a 
v sokolovně. V průběhu roku byly pořízeny nové pomůcky a učebnice. Bylo ukončeno čerpání z prostředků 
OP VK – „Evropou bez hranic“ a „Technické dovednosti“. Podpora byla zaměřena na rozvoj technického 
vzdělávání a dovybaveny byly školní dílny. 

 

 
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. 2016 měl Městys Nový Hrádek 812 obyvatel. Narodilo se 11 dětí (5 děvčata a 6 chlapců), zemřeli 

3 občané, přistěhovalo se 15 a odstěhovalo se 12 obyvatel.  Meziroční přírůstek je 11 obyvatel.   

Na zasedání Zastupitelstva městyse 27. února 2017 přednesl starosta Bc. Zdeněk Drašnar zprávu o 

činnosti městyse v roce 2016 podle jednotlivých oblastí. Citace:      



 

„Vodní hospodářství 

Provozovatel vodovodního a kanalizačního řadu VAK Náchod v průběhu roku provedl výměnu 

vodovodního řadu v části ulice Bukovecká. Bylo řešeno také odstranění několika menších poruch v různých 

částech městyse. Ze strany VAKu byla provedena výměna oplocení vodojemu v Náchodské ulici a 

vydláždění okolí AT stanice v ulici Sokolské. 

Ze strany městyse byla prováděna běžná údržba čistírny odpadních vod a opravy silničních vpustí 

v našem majetku a byl vybrán zpracovatel projektové dokumentace na postupnou intenzifikaci čistících 

zařízení ve vlastnictví městyse, jedná se o objekty základní školy, hasičárny, pošty a bytového domu č. p. 

59.  

Jako dodavatel díla „Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů Na Farách, Nový Hrádek – II. a 

III. etapa“ byla ve výběrovém řízení vybrána firma ŠPELDA s.r.o. z České Skalice. Zastupitelstvem bylo 

v únoru 2017 schváleno uzavření Smlouvy o převzetí investorství mezi městysem Nový Hrádek a 

společností VAK Náchod, a.s., jejímž předmětem je bezúplatný převod a převzetí investorství stavby 

„Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů Na Farách, Nový Hrádek II. a III. etapa, SO 02 Kanalizace 

jednotná a SO 03 Vodovod“. K realizaci této akce dojde v průběhu roku 2017. 
 

Odpadové hospodářství 

Na Novém Hrádku i nadále pokračujeme v pozitivním trendu třídění odpadů. Je zajištěn separovaný 

sběr komunálního odpadu, který třídíme na jednotlivé komodity (železo, sklo čiré a barevné, plasty, PET 

lahve, nápojové kartony, papír, textil, drobný elektroodpad a baterie). Z tohoto důvodu se prostřednictvím 

firmy EKO-KOM  vynaložené náklady vrací zpět do našeho rozpočtu. Ve spolupráci se základní školou je i 

nadále organizována již tradiční soutěž ve sběru a třídění odpadů. Svoz nebezpečného odpadu je pro občany 

zajišťován dvakrát ročně zdarma. Náš městys v oblasti odpadového hospodářství dlouhodobě využívá služeb 

firmy Marius Pedersen. 

Spolupracujeme i s firmou KERSON z Dobrého, která pro nás ve své kompostárně zajišťuje 

likvidaci biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu. Velkoobjemový kontejner na tento odpad je 

v období od 1. 4. do 30. 11. umístěn v Klainově ulici, v prostoru „Písník“. Likvidace těchto odpadů je pro 

občany zdarma s tím, že i nadále je upřednostňováno domácí kompostování a mulčování.  

V roce 2016 byl v prostoru za úřadem městyse umístěn další kontejner na drobný elektroodpad. Bylo 

také zakoupeno několik dalších kontejnerů na plasty, jejichž objem stále narůstá. 

Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení 

dozoru Hradec Králové byla vydána novelizovaná Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území obce Nový Hrádek.   

Občas se v našem okolí objeví i náznaky černých skládek, které jsou však v prvopočátku 

odstraňovány. 
 



Místní komunikace 

V průběhu roku byly průběžně prováděny drobné opravy některých, zejména štěrkových, místních 

komunikací. Došlo i k vyřezání keřů a náletů podél cest k Izidoru a na Šibeník.  

Zimní údržbu komunikací prováděl na základě smlouvy pan Linhart z Bohdašína. Na údržbu 

komunikace kolem náměstí byla sjednána smlouva se Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje, 

která zajistila nejen vyhrnutí, ale i chemický posyp. Údržba chodníků a některých místních komunikací byla 

zajišťována pracovníky městyse za využití nově zakoupené techniky.  

Byla zpracována příslušná dokumentace na doplnění svislého dopravního značení, které se týká 

zejména ulic Sokolská, U Stadionu, Antonína Kopeckého, kde by měla vzniknout zóna s dopravním 

omezením – přednost zprava, pozor děti, maximální povolená rychlost 30 km/hod. Instalace značek bude 

realizována firmou Dopravní značení Náchod na jaře 2017. 

Stále pokračují jednání ohledně zajištění přístupu k nemovitostem v místní části Končiny. Věc, která 

se bez výsledku vleče několik let, v současné době řeší Okresní soud Náchod.  
 

Pozemky, katastr obce, územní plán 

 Bylo realizováno několik drobných nákupů, prodejů a směn pozemků. V lokalitě Na Farách se 

v průběhu roku podařilo prodat šest stavebních parcel (do konce roku 2016 bylo prodáno 16 z 20 nabízených 

parcel). V rámci uzavřené Nevýhradní dohody o zprostředkování a poskytování služeb s firmou M + M 

reality holding a.s., Praha byla v roce 2016 prodána jedna parcela a nadále platí, že je díky této dohodě 

dosaženo větší informovanosti o nabízených parcelách. 

 V průběhu roku ve spolupráci s Odborem výstavby a územního plánování Náchod a firmou 

SURPMO, a.s., Hradec Králové pokračovaly práce na pořízení nového Územního plánu Nový Hrádek.  
 

Obchod a služby 

V obchodě a službách nedošlo k podstatným změnám. Byla provedena výměna vstupních dveří 

a výloh u prodejny, kterou má v pronájmu paní Vlasta Ježková. V ordinaci lékaře MUDr. Soukupa došlo k 

výměně akumulačních kamen. Potěšující je, že v roce 2016 proběhla i prvotní jednání o možnosti obnovení 

stomatologické ordinace.  
 
Požární ochrana a Sbor dobrovolných hasičů 

Hasiči mimo svých základních úkolů pomáhají při různých akcích v rámci městyse. Stále větší oblibě 

se těší nejen podzimní drakiáda, ale i mikulášská nadílka. Družstva mužů, žen i mládeže se úspěšně účastní 

soutěží v hasičském sportu. V průběhu roku SDH, mimo průběžné údržby hasičského hřiště, pokračoval i ve 

výstavbě skladu cvičebního materiálu. Společně s městysem se hasiči podíleli i na zkompletování pivních 

setů, které budou sloužit při různých akcích pořádaných v obci. 

 Při zásazích se osvědčuje automobilová stříkačka, která byla pořízena v roce 2011. Finanční 

spoluúčast obce činila 1,5 milionu Kč a v roce 2016 byla uhrazena poslední splátka. 

 V roce 2016 byly v rámci Integrovaného regionálního operačního programu úspěšně podány dvě 



žádosti o dotace. Jedná se o projekt přístavby hasičské zbrojnice a o projekt pořízení dopravního automobilu 

pro evakuaci osob a nouzové zásobování obyvatel. K vlastní realizaci těchto projektů by mělo dojít v letech 

2017 a 2018. 

 Od státního podniku Lesy ČR získala naše jednotka finanční podporu ve výši 20 000,- Kč, za tyto 

prostředky byly zakoupeny dvě zásahové přilby. 

 Na základě uzavřené smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany 

pokračovala i úspěšná spolupráce s obcí Sněžné. 
 

 

Tělovýchova a sport 

Sokolovna slouží nejenom sportovcům, ale i široké veřejnosti: Jsou zde pořádány plesy, zábavy i 

další kulturní vystoupení. Prostory v rámci tělesné výchovy využívá též základní škola. V průběhu roku 

2016 byla Sokolu z obecního rozpočtu poskytnuta dotace ve výši 300.000,- Kč, která byla použita ke krytí 

závazků vzniklých při stavebních úpravách sokolovny. 

Pochodu Hrádouská vařečka a podzimního přespolního běhu se účastní stále více a více návštěvníků. 

Škoda, že se v  roce 2016 z důvodu nedostatku sněhu nepodařilo uspořádat tradiční lyžařské závody.  

Veřejné hřiště u základní školy je průběžně udržováno a pravidelně prochází potřebnými revizemi. 

Probíhá příprava projektové dokumentace na vybudování dětského hřiště u mateřské školy, které by sloužilo 

i široké veřejnosti. 
 

Školství 

 Městys Nový Hrádek je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací – Základní školy a Mateřské 

školy. Základní škola poskytuje úplné základní vzdělání, má devět samostatných ročníků a dvě oddělení 

školní družiny. K 30. 6. 2016 školu navštěvovalo 154 žáků nejen z Nového Hrádku, ale i z okolních obcí.  
 

Základní škola se aktivně zapojuje do různých projektů. Prostory učeben jsou postupně 

dovybavovány a modernizovány.  Ke konci roku 2016 se započalo s přípravou rozsáhlého projetu 

„Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek“. Předmětem tohoto projektu jsou 

drobné stavební úpravy realizované ve stávající budově Základní školy Nový Hrádek a především pořízení 

vybavení 4 odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu 

práce v klíčových kompetencích. Konkrétně se bude jednat o následující klíčové kompetence:  

- přírodní vědy (učebna fyziky a chemie); 

- technické a řemeslné obory (učebna dílen a učebna tzv. cvičné kuchyňky); 

- práce s digitálními technologiemi. 

Mateřská škola je dvojtřídní, má k dispozici tři herny, z nichž jedna slouží jako ložnice a s přidáním 

několika přenosných prvků také jako tělocvična. Součástí MŠ je školní jídelna. Postupně je modernizováno 

vybavení mateřské školy včetně didaktických pomůcek. Současná kapacita MŠ je 40 dětí a v souvislosti 

s demografickým vývojem Nového Hrádku je téměř jisté, že do budoucna bude nedostačující. Z tohoto 



důvodu v roce 2016 začaly přípravné práce - firmě PROJECTICON z Nového Hrádku byla zadána zakázka 

na zpracování projektové dokumentace a firmě Východočeská rozvojová z Nového Města nad Metují byla 

zadána zakázka na vypracování žádosti o dotaci a administraci projektu. Firmě Kateřina Sinkoviczová, DiS., 

zahradní a krajinná tvorba, Lanžov – Lhotka bylo zadáno zpracování prováděcí dokumentace na úpravu 

zahrady MŠ.  

Spolupráce školy, školky a městyse je stále na vysoké úrovni. 
 

Kultura 
Do pestrého kulturního života se na Novém Hrádku zapojují všechny spolky a organizace. Pro účely 

kulturního vyžití slouží nejen sokolovna, kino, knihovna, základní a mateřská škola, ale i prostor hasičského 

cvičiště s vybudovaným zázemím. Pravidelně jsou pořádány různé výstavy, přednášky, koncerty, divadelní a 

jiná kulturní představení. V kostele sv. Petra a Pavla se mimo koncertů místních sborů pořádají vystoupení 

předních varhanních mistrů, včetně koncertů v rámci tradičního Orlicko-kladského varhanního festivalu.  

30. dubna městys společně s Farním úřadem a Sborem dobrovolných hasičů pod záštitou Krajského 

ředitelství policie Královéhradeckého kraje poprvé v rámci zahájení motorkářské sezony uspořádal akci I. 

NOVÝ MOTO HRÁDEK. Součástí této akce, které se zúčastnilo více než 230 motorek, byla i mše sv. ve 

farním kostele sv. Petra a Pavla a následné požehnání motorkářům a jejich strojům na místním náměstí. 

Kino je využíváno nejen k promítání filmů, ale i k různým besedám či divadelním představením. 

Promítání je zejména v zimních měsících vzhledem k vysokým nákladům na vytápění omezeno. V roce 

2016 bylo kino provozováno v tomto rozsahu: květen – červen 2 filmy za měsíc, červenec – srpen každý 

týden 1 film, září a říjen 2 filmy za měsíc, zbylé měsíce 1 film za měsíc s tím, že v ojedinělých případech 

byla frekvence promítání na základě dohody vedoucího kina s vedením městyse navýšena. Promítacím dnem 

byl pátek.   

 V průběhu roku se nově uskutečnila akce Podzimní setkání seniorů. Svojí úspěšností se přiřadila k 

akcím Noc kostelů a Noc sokoloven, které se již opakovaně těší zájmu občanů.  

Městys čtvrtletně vydává zpravodaj „Frymburské ozvěny“, které z příspěvků již více než 20 let 

sestavují Ing. Jiří Hlaváček a Mgr. Hana Hlaváčková. Provozovány jsou i internetové stránky, které spravuje 

webmaster pan Ing. Milan Holinka. Vedení obecní kroniky v písemné a elektronické podobě dlouhodobě 

zajišťovala paní Anna Marková, která v průběhu roku 2016 štafetu předala paní Jarmile Drašnarové. 

Obrazovou kroniku vede paní Ludmila Ježková. Všechny formy kronik, zpravodaj i internetové stránky jsou 

na velmi vysoké úrovni.  

Na rok 2017 byl vydán stolní týdenní kalendář se současnými fotografiemi Nového Hrádku a jeho 

okolí.  
 

Technická infrastruktura 

Městys je přiměřeně technicky vybaven jak v dodávce elektrické energie, vody, telefonní sítě a 

přístupu k internetu.  

Na základě našich připomínek ohledně stavu vrchního vedení nízkého napětí v Bukovecké ulici ČEZ 



Distribuce, a.s. v roce 2016 realizovala projekt na zemní kabelové vedení v této lokalitě.  

Zároveň městys ve spolupráci s firmou ELEKTRO COMP Česká Skalice v listopadu 2016 ukončil 

práce na realizaci projektu „Rekonstrukce VO ul. Bukovecká a okolí, Nový Hrádek“. Byla provedena 

kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Bukovecká, Mikulášův kopec a části ulice Klainova. 

Realizací projektu došlo k osazení 19 kusů stožárů veřejného osvětlení, včetně nových úsporných svítidel. 

Stávající nadzemní vedení bylo nahrazeno kabelovým vedením uloženým v zemi. 

Celkové náklady akce činily 1 015 351,- Kč (dotace Královéhradeckého kraje byla 491 531,- Kč a 

vlastní podíl městyse Nový Hrádek 523 820,- Kč). 

Na Šibeníku u plánované rozhledny byla firmou Energomontáže Votroubek z Rychnova nad 

Kněžnou postavena Transformační stanice TSB 35/0,4Kv – do 400kVA. 

 

Správa budov a věci bytové 

Městys pronajímá celkem 44 bytů v 8 domech. V průběhu roku byla prováděna běžná údržba 

a drobné opravy. V jednom bytě došlo ke změně nájemníků. 

Nadále bylo pokračováno v opravách budovy č. p. 66 v Hradní ulici. Byla vyměněna okna v garáži a 

skladu, na těchto objektech byla rovněž opravena střecha.  

Na jedné straně budovy úřadu městyse ve směru do náměstí byla firmou Stanislav Čvančara z Úpice 

provedena výměna oken, dveří a výloh. Důvodem výměny byl velmi špatný stav předmětných prvků (velké 

tepelné ztráty, zatékání vody). 
 

Pohřebnictví 

 Městys zajišťuje majetkovou správu a vedení evidence na místním hřbitově. Mimo to je zajišťována 

jeho údržba a oprava. Podle vypracovaného projektu se i v roce 2016 pokračovalo v revitalizaci hřbitova. 

Kompletně byla vyměněna vodovodní přípojka, včetně vybudování trativodu pro její vypouštění. Podél 

hlavní cesty byly nově osazeny stylové litinové sloupy s lampami veřejného osvětlení. Stejné nástěnné 

lampy byly umístěny na budovu smuteční síně. Na podzim byla firmou ŠPELDA s.r.o., PROVÁDĚNÍ 

DOPRAVNÍCH STAVEB, Říkov provedena další etapa opravy chodníku v okolí kostela a smuteční síně. 

V tomto prostoru byly umístěny čtyři nové lavičky. Zároveň na dvou místech hřbitova byly umístěny 

nádoby na tříděný odpad. 

Další práce na úpravách hřbitova budou v závislosti na získání finančních prostředků probíhat i 

v následujících letech. 
 

Veřejná prostranství a zeleň 

Pravidelná údržba parků, okolí cest, hřbitova a dalších veřejných prostranství je z velké části 

zajišťována ve spolupráci s Úřadem práce v rámci projektu Veřejně prospěšné práce, který je v rámci 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního 

rozpočtu České republiky. Tímto způsobem náš městys šetří nemalé finanční prostředky a velice důležitý je i 



aspekt sociálního začlenění těchto pracovníků. 

Došlo i k dlouhodobě plánovanému nákupu drobné komunální techniky - malotraktoru YUKON W 

5064 včetně příslušenství (návěs 1,5 t, šípová radlice, zametací kartáč, rozmetadlo na zimní posyp 

komunikací). Od 1. 5. 2016 byl na pracovní místo – pracovník údržby a správy majetku městyse přijat pan 

Bohumír Petr. Nahradil tak pana Dalibora Možného, který na vlastní žádost pracovní poměr ukončil 31. 3. 

2016.  

V jarních měsících byl na Šibeníku pokácen velký javor, tzv. "Javůrek". Rostl po dlouhá léta a stal 

se i místem různých setkání a příjemného odpočinku. Bohužel jeho velice špatný zdravotní stav - napadení 

infekcí kmene i kosterního větvení a velké prosychání nedávalo žádnou naději na jeho záchranu. Hrozilo 

riziko jeho rozlomení. Havarijní stav byl potvrzen i znaleckým posudkem, který provedl Ing. Kolařík, Ph.D. 

Na stejném místě byl na podzim vysazen javor nový, stejně tak bude na místo vrácena i lavička, která byla 

z důvodu kácení dočasně odstraněna. 

V jarních měsících se uskutečnilo slavností požehnání Ukřižování Izidor, které bylo obnoveno za 

pomoci dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Na podzim byla podána další žádost o dotaci na obnovu 2 

drobných sakrálních památek ve vlastnictví městyse (ukřižování u Andršovy hospody a nad rekreačním 

zařízením Astra).  

Na podzim se na Dlouhém konal slavnostní obřad svěcení božích muk, které vlastním nákladem 

postavil pan Ing. Miloš Tichý (majitel domu Dlouhé č.p. 7), sochu Panny Marie vyřezal pan František 

Hnízdil z Červeného Kostelce. 

To, že městys Nový Hrádek dlouhodobě dobře pečuje o válečné hroby a pietní místa, která se 

nacházejí v jeho katastru, dokládá i ocenění pamětní plaketou Péče o válečné hroby, kterou nám 1. července 

v průběhu slavnostního odhalení pomníku jezdecké srážky u Střezetic v rámci vzpomínkových akcí 

k 150. výročí bitvy u Hradce Králové a války 1866, předal zástupce Ministerstva obrany ČR. 

V průběhu roku i nadále probíhaly přípravy projektu „Rozhledna na Šibeníku“. Projekt Česko-polská 

hřebenovka, jehož součástí byla i plánovaná revitalizace bývalé VTE na rozhlednu, byl Ministerstvem pro 

místní rozvoj kvůli administrativní chybě jednoho z účastníků ze seznamu žadatelů o podporu vyloučen.  

Projekt se bude o dotaci ucházet opět v roce 2017. 
 

Zadluženost městyse 

K 31. 12. 2016 zadluženost obce v přepočtu na jednoho obyvatele činila 2 230,- Kč (což je v porovnání 

s předchozím rokem o 907,- Kč méně). Struktura dluhové služby je následující: 

Úvěrové smlouvy uzavřené s Komerční bankou a.s.                                         

Smlouvu o hypotečním úvěru ze dne 29. 12. 2000 na úvěr ve výši 4 800 000,-- Kč na výstavbu 18 

bytových jednotek na Roubalově kopci.  

Ke dni 31. 12. 2016 je nesplacená částka tohoto úvěru ve výši 1 810 651,34 Kč.              

 



V průběhu roku 2016 byly plně splaceny dva úvěry na financování výstavby infrastruktury v lokalitě „Na 

Farách“. Původní výše těchto úvěrů činila celkem 3028 tis. Kč. 
 

Zastupitelstvo a správa městyse 

Po celý rok 2016 pracovalo zastupitelstvo městyse v následujícím složení: 

Bc. Zdeněk Drašnar – starosta 

Ing. Pavel Sobotka – místostarosta 

David Bek – člen výboru pro společenské záležitosti 

Mgr. Marcela Havrdová – člen výboru pro společenské záležitosti 

Ing. Jiří Hlaváček – předseda kontrolního výboru 

Ing. Jeronym Holý – člen finančního výboru  

Mgr. Alena Lokvencová – předseda výboru pro společenské záležitosti  

Ing. Vratislav Mareš – člen kontrolního výboru 

Václav Suchánek – člen výboru pro společenské záležitosti 

Ing. Radek Světlík – předseda finančního výboru 

Ing. Miloš Vondřejc – člen kontrolního výboru 

 

V červnu byl schválen Strategický plán rozvoje městyse Nový Hrádek na období 2016 – 2021, tento 

důležitý dokument pro nás zpracovala firma Východočeská rozvojová s.r.o. z Nového města nad Metují a 

vznikl na základě podrobné analýzy městyse a rozsáhlého dotazníkového šetření. Strategický plán je 

základem pro další efektivní rozvoj našeho městyse, tak aby odpovídal představám a potřebám jeho obyvatel 

a subjektů.  

V průběhu roku 2016, ve spolupráci s Ing. Antonínem Hanzlíkem z České Skalice, začaly práce na 

novém vypracování Povodňového plánu městyse. 

Po provedeném auditu pojistných smluv bylo s Českou pojišťovnou uzavřeno nové komplexní 

pojištění městyse. 

Městys se po pěti letech opět přihlásil do soutěže Vesnice roku 2016. Pro nás je velice potěšitelné, že 

Nový Hrádek získal Cenu hejtmana za originální prezentaci obce. Toto ocenění bylo spojeno i s finanční 

odměnou 25 000,- Kč, která byla rovným dílem rozdělena mezi všechny zainteresované subjekty (Sokol, 

SDH, MŠ, ZŠ, Farnost). 

Náš městys je členem Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory, Dobrovolného svazku obcí 

Novoměstsko, Svazu měst a obcí ČR, Místní akční skupiny Pohoda venkova a Sdružení místních samospráv 

ČR. Stále platí, že členství v těchto organizacích je pro náš městys velice přínosné, zejména v tom, že se 

nám společně lépe daří prosazovat zájmy malých obcí a propagovat pozitiva života na venkově. Náš městys 

se snaží v těchto institucích aktivně pracovat, v říjnu 2016 se v našem kině uskutečnilo krajské shromáždění 

Sdružení místních samospráv, kde byly mimo jiné prodiskutovávány otázky týkající se fungování obcí a 



měst na krajské i celostátní úrovni. Starosta městyse je místopředsedou Dobrovolného svazku obcí Region 

Orlické hory a členem Kontrolní a monitorovací komise MAS Pohoda venkova.  

 

K 31. 12. 2016 byl počet obyvatel v naší obci 812, včetně trvale žijících cizinců tento počet činil 833. 

Přistěhovalo se 15 osob, odstěhovalo se 12 osob, narodilo se 11 dětí, zemřeli 3 občané. Pozitivní trend 

nárůstu obyvatel pokračuje, oproti roku 2003 přibylo celkem 136 obyvatel. Dalším pozitivem je, že podle 

údajů ČSÚ jsme k 1. 1. 2016 s průměrným věkem 38,8 let nejmladší obcí v celém okrese Náchod.“ 

Konec citace projevu starosty městyse. 

 

 
 
 
 

K u l t u r a 
 
Myslivecký ples 
16. ledna uspořádal v sokolovně Myslivecký spolek Šibeník Myslivecký ples. K tanci hrála skupina STYL. 
Asi 300 účastníků ocenilo zejména zvěřinové hody a mysliveckou tombolu. 
 
Sokolský ples 
23. ledna se konal Sokolský ples s hudebním doprovodem skupiny Bantam a Ivou Trojanovou. Návštěvníci 
chválili pěknou výzdobu a bohatou tombolu. Hlavní cenou byla laň. Po mnoha letech pořadatelé zpřístupnili 
také balkon. Zklamáním byla nízká účast návštěvníků. 
 
Dětský maškarní karneval 
24. ledna se konal tradiční Dětský maškarní karneval plný her a soutěží. Nechyběla tombola a vyhlášení 
nejlepší masky. Děti a jejich doprovod zaplnily celou sokolovnu a strávily příjemné odpoledne.  
 
Hasičský ples 
6. února hasiči uspořádali oblíbený Hasičský ples s hojnou účastí veřejnosti. Na moderovaném plese se o 
hudbu postarala dvě hudební uskupení: Stavostrojka a skupina Antreé. Poutavým doplňkem bylo 
profesionální osvětlení tanečního parketu a vystoupení mažoretek Tyrkys. Kuchyně měla podobu 
zvěřinových hodů a hlavními cenami bohaté tomboly byli 2 „divočáci“ a sud piva. 
 
F. S. BARUNKA a Michael Pospíšil 
12. března v kině vystoupil F. S. BARUNKA z České Skalice a Michael Pospíšil z Prahy ve Večeru k 50. 
„Nebeským narozeninám“ Jičínského Štefana“ s písničkami posbíranými za pomoci domácích J. Š. 
Kubínem začátkem 20. století. Posluchači prožili hodinu a půl milé pohody. 
 
Sraz motorkářů 
30. dubna proběhl na náměstí Sraz motorkářů za účasti více než 230 motorek. Motorkám požehnal místní 
farář a v kostele se sloužila mše svatá. 
 
Hrádouská vařečka 
14. května se konal 34. ročník pochodu Hrádouská vařečka s 2. nejvyšší účasti v historii pochodu. Z 96 
různých míst se sešlo 865 turistů. 
 
Koncert v kině 



18. května v místním kině vystoupila zpěvačka MÁRA s vynikající kapelou. 
 
Divadelní představení v kině 
20. května sehrál v kině ochotnický spolek ze Smiřic OCHO divadelní představení Maruša aneb z ohryzku 
štrůdl neuděláš. 
 
Pouťové opékání selete 
2. července proběhlo na hasičském hřišti pouťové opékání selete s atrakcemi pro děti i dospělé. 
 
Slavnostní pouť 
3. července při slavnostní pouti probíhala za účasti 4 kněží mše se zpěvy a svěcení opraveného kříže v 
kostelní chodbě. Vše provázel krásný koncert farního sboru. 
 
Výlet do Dolní Moravy 
T. J. Sokol Nový Hrádek ve spolupráci s CK Jana Hudková uspořádaly v sobotu 27. 8. jednodenní zájezd na 
Dolní Moravu přes Polsko s návštěvou Medvědí jeskyně v polském Kletnu. Kapacita autobusu byla plně 
obsazena. 
 
Hasičská soutěž 
3. září se na požárním cvičišti konal 12. ročník soutěže v požárním sportu O pohár starosty městyse. 
 
Noc sokoloven 
V rámci oslav 120. výročí založení Sokola v Novém Hrádku proběhla akce Noc sokoloven s hojnou účastí 
dětí i dospělých. Hlavním bodem programu bylo dekorování sokolského praporu slavnostní stuhou za 
přítomnosti starostky župy Heleny Rezkové. 
 
Varhanní koncert 
25. září se uskutečnil v rámci 20. ročníku Orlicko – kladského festivalu v místním kostele Varhanní koncert 
se sólistou Tomášem Flégrem. Posluchači ocenili jeho výkon i krásný zvuk opravených varhan. 
 
Podzimní setkání seniorů 
1. října – na Den seniorů – se uskutečnilo Podzimní setkání seniorů s velkou účastí a bohatým programem. 
Účastníci se shromáždili v kině, kde shlédli filmy o Hrádku a vyslechli projevy starosty a ředitele Domova 
důchodců v Náchodě. Poté je čekal společný oběd v restauraci Na Kovárně a na závěr si zazpívali při 
harmonice.  
 
Drakiáda 
2. října uspořádali místní hasiči již čtvrtou posvícenskou drakiádu. Za větrného počasí se ve vzduchu 
vznášelo mnoho krásných draků. Připraveno bylo i dobré pohoštění. 
 
Přednáška 
11. listopadu uspořádal P. Jan Linhart zajímanou přednášku s názvem Ekvádor – cesta do středu země. 
Posluchači vyslechli poutavé vyprávění doplněné obrázky s hudebním doprovodem. 
 
Rozsvícení vánočního stromu 
27. listopadu proběhlo za velké účasti občanů rozsvícení vánočního stromu na náměstí. S krátkým 
programem vystoupily děti z mateřské i základní školy. Pro zahřátí přítomných se podával čaj nebo punč. 
 
Mikulášský večer 
2. prosince se konal na hasičském hřišti Mikulášský večer s nadílkou pro děti. Zábavný program byl 
doplněný ohňostrojem a hlavně návštěvou Mikuláše s jeho družinou. I přes mrazivé počasí akce přilákala 
velké množství návštěvníků.  
 
Vánoční koncert 



17. prosince v zcela zaplněném kině se konal Vánoční koncert. Vystoupily děti z mateřské školy, základní 
školy, chrámový sbor a farní divadlo. Přítomní strávili příjemné odpoledne. 
Vánoční troubení 
23. 12. v podvečer trubači troubením koled a vánočních písní u rozsvíceného stromu na náměstí ohlásili 
občanům příchod Vánoc. 
 
Půlnoční mše v kostele 
24. prosince ve 24 hodin zazněla v kostele sv. Petra a Pavla Rybova mše vánoční v podání místního 
chrámového sboru.  
 
Vánoční zábava 
26. prosince uspořádal Sokol Vánoční zábavu. K tanci i poslechu hrála skupina ZZ Top. Zklamáním pro 
pořadatele byla nízká návštěvnost. 
 
 

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

Členská základna má 95 členů, z toho je 26 žen, 48 mužů a 21 mládeže. Na Valné hromadě, která se konala 
28. prosince 2016 Na Kovárně, představitelé sboru zhodnotili ve svých zprávách činnost za rok 2016.  

Zásahy výjezdové jednotky 

Výjezdové družstvo tvoří 21 členů. Jsou to: Bek Jiří, Bek David, Bek Aleš, Drašnar Josef, Frinta Jakub, 
Hloušek Václav, Holinka Milan, Klein Petr, Kratochvíl Jan, Lanta Radomír, Grim Milan, Poul Adam, Mareš 
Lukáš, Rázl Jaroslav, Ruffer Petr, Suchánek Vladimír, Špreňar Jaroslav ml., Štěpán Ivo, Štěpán Radim, 
Tulej Pavel a Přibyl Libor.  

V roce 2016 byla jednotka vyzvána k osmi výjezdům: 

2. 1. v 18:45 hod. požár dřevníku u chaty v Novém Hrádku na kopci Šibeník 

11. 2. v 10:38 hod. hoření sazí v komíně na náměstí v Novém Hrádku 

4. 6. a 24. 10.  technická pomoc při doplnění studny na Dlouhém 

26. 7. v 19:30 hod. likvidace sršního hnízda v obci Mezilesí 

22. 8. v 19:13 hod. likvidace sršního hnízda v Novém Hrádku v Rokolské ulici 

2. 9. v 19:14 hod. likvidace sršního hnízda v Novém Hrádku v Hradní ulici 

21. 11. v 17:00 hod. požár komína v obci Janov 

8. 12. v 6:02 hod. požár bojleru v obci Mezilesí 

Zásahy byly provedeny s profesionálním přístupem. 

Cvičení a soutěže dospělých 

Čtvrtým rokem je SDH Nový Hrádek zařazen do poplachového plánu obce Sněžné. Členové výjezdové 
jednotky si udržují a zvyšují odbornost. Kurz hasiče úspěšně absolvoval ve Velkém Poříčí Pavel Tulej. Celé 
výjezdové družstvo se sešlo na čtyřech školeních v Jestřebí, které bylo zaměřeno na každodenní činnost 
v dobrovolné jednotce. 30. 9. proběhlo aplikační cvičení jednotek okrsku Mezilesí na hřišti v Novém Hrádku 



se zaměřením na sebejištění a sebezáchranu při práci ve výškách, ošetření poranění způsobených poleptáním 
a provádění resuscitace osob se zástavou tepu nebo dechu. 

S cisternou se sbor účastnil různých akcí, kde ukazoval svoji vybavenost a připravenost: Nový Hrádek 
(prezentace „Vesnice roku“), Bohdašín (130 let hasičů), Borová (130 let hasičů), Libchyně (115 let hasičů), 
Blažkov (Náchodská primátor liga), Sněžné (Podorlická liga), Šibeník (pálení čarodějnic).  

Soutěž okrsku Mezilesí v roce 2016 proběhla na fotbalovém hřišti na Mezilesí. Soutěž byla velice náročná, 
ale zároveň úspěšná pro hasiče Nového Hrádku. Po mnoha letech se podařilo zvítězit ženám i mužům, 
v jejichž týmech závodili nováčci i veteráni sboru.  

3. září se uskutečnil 12. ročník soutěže v požárním útoku s názvem „O pohár starosty městyse“. Na hasičské 
cvičiště v Novém Hrádku se sjelo 12 družstev mužů a 10 družstev žen. Naše ženy se umístily na druhém 
místě. Členové sboru dále zajišťovali občerstvení, rozhodčí, ceny a zdravotnický personál. 

Cvičení a soutěže mládeže 

V kroužku mladého hasiče je zapojeno 28 dětí. Závodů v požárním sportu se účastnili mladí hasiči 
v Teplicích nad Metují,  České Metuji,  Rožnově, Nahořanech, Bělovsi, Nízké Srbské, Bohdašíně u Č. 
Kostelce. V okresním kole hry Plamen na plhovském stadionu družstvo mladších dětí obsadilo 8. místo a 
družstvo starších dětí místo 11. Další soutěže se pořádaly v Bezděkově, Bohuslavicích, Jaroměři, Žernově a 
Mezilesí. 

26. listopadu se 7 dětí zúčastnilo vyhodnocení v Horních Rybníkách. Mladší družstvo získalo 3. místo 
v soutěži O pohár Okresní odborové rady mládeže a první místo v hodnocení aktivity. Starší družstvo se 
umístilo v rámci aktivity jako druhé. Kromě pohárů si děti odvezly vstupenky do Archeoparku ve 
Všestarech, do planetária a aquacentra v Hradci Králové. 

Poslední setkání v roce 2016 bylo 28. listopadu na hasičském cvičišti na 4. Mikulášském večeru, kam zavítal 
Mikuláš se svou družinou.  

Práce s dětmi přináší nejen radost, ale je důležitá pro budoucnost sboru. 

Cvičiště – požární zbrojnice – technika 

Cisterna CAS 20-S2R prošla pravidelnou STK bez závad. Na dalších zařízeních (PS12, PS14, 
elektrocentrála, ponorné čerpadlo) byla provedena údržba a kontrola dle provozních deníků. O motorovou 
pilu se starají hasiči, kteří procházejí pravidelných přezkoušením. Dýchací přístroje značky PLUTO prošli 
prověrkou v polygonu ve Velkém Poříčí.  

Sbor hospodařil s rozpočtem 220000,- Kč včetně příspěvku 30000,- Kč od obce Sněžné, od Lesů České 
republiky získal dotaci 20000,- Kč. 

Za finanční prostředky byla pořízena hasičská technika a ochranné pomůcky: sada hadic D25 včetně 
proudnic a přechodů, ukládací přepravky do cisterny, náhradní díly na dýchací přístroje, zásahové přilby 
včetně svítilen, zásahové rukavice, zásahový komplet, reflexní nepromokavé bundy. 

Nová vybavení pomáhají hasičům v jejich náročné práci a chrání jejich zdraví před úrazy. 

Dřevěná základna dobře slouží při všech akcích sboru na cvičišti. 

Spolupráce s veřejností 



SDH se v roce 2016 aktivně podílel na kulturním a společenském životě v městysi. Pořádali zábavné akce 
jak pro děti, tak pro dospělé – hasičský ples, pouťové opékání selete, posvícenskou drakiádu, mikulášský 
večer. Uspořádali svoz kovového odpadu, účastnili jsme mnoha brigád. Vedli obrazovou i ručně psanou 
kroniku, pravidelně aktualizovali internetové stránky. Na dobré úrovni byla spolupráce se zřizovatelem – 
městysem Nový Hrádek.  

 

M y s l i v e c k é  s d r u ž e n í  Š i b e n í k 
Myslivecké sdružení Šibeník bylo založeno 24. 2. 1993. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. 
Výbor spolku má 5 členů: předseda Josef Šotola, místopředseda Monika Dobrovolná, myslivecký hospodář 
Ing. Michael Hála, finanční hospodář Miroslav Čáp, jednatel Zlatko Hála. Jménem spolku jedná předseda, 
myslivecký hospodář a finanční hospodář, a to každý samostatně. 

Citace zprávy jednatele MS Šibeník Nový Hrádek Zlatka Hály uveřejněný ve Frymburských ozvěnách v září 
2016: 

„Když vyrazíte na procházku po okolí Nového Hrádku, často zahlédnete srnčí zvěř. Kromě ní můžete ale 
také narazit na zvěř černou (prase divoké), zvěř vysokou (jelen evropský) nebo zvěř drobnou (zajíc polní). 
Tišší jedinci mohou při troše štěstí spatřit dokonce lišku obecnou či jezevce lesního. 

Péče o všechny tyto i jiné lesní obyvatele má v honitbě Nový Hrádek na starost Myslivecký spolek Šebeník, 
který se zde pyšní již mnohaletou historií. V současné době čítá patnáct členů, kteří se aktivně podílejí na 
výkonu práva myslivosti. 

V první řadě se jedná o přikrmování zvěře, kterému předchází příprava dostatečného množství objemového 
krmiva v letních měsících. Myslivecký spolek pro tyto účely každý rok zakoupí téměř tunu jadrného krmiva 
– zpravidla ovsa. Kromě toho ještě každý člen samostatně zajišťuje kvalitní seno a letninu, dále kaštany, 
jeřabiny nebo řepu. Všechno toto krmivo je pak nutné během podzimu a zimy dopravit zvěří do krmelců.  

Dalším důležitým úkolem myslivců je zakládání tzv. políček pro zvěř, a to především v lokalitách, kde jsou 
podmínky pro obživu zvěře omezené. Myslivci dále budují a udržují myslivecká zařízení (krmelce, 
kazatelny, slaniska). Nutno podotknout, že všechny tyto činnosti financuje myslivecký spolek z vlastních 
prostředků. 

Myslivost však neznamená pouze přikrmování a lov zvěře. Členové spolku také instalují pachové ohradníky 
u veřejných komunikací (např. trasa Sněženský most – Čížkům mlýn), které snižují riziko srážky automobilů 
se zvěří. Dále se věnují úklidu černých skládek v honitbě. Např. v roce 2015 zlikvidovali skládky 
v lokalitách Hrobka, Brodek a Zádušní les. 

Myslivecký spolek Šibeník ale nezapomíná ani na děti. Hospodář Ing. Michael Hála již několik let vede 
myslivecký kroužek při ZŠ Nový Hrádek. Součástí celoroční činnosti kroužku je i výlet do obory a pořádání 
místního a okresního kola dětské myslivecké soutěže Zlatá srnčí trofej – nejstarší dětské soutěže 
s přírodovědnou tématikou v ČR. 

Od roku 2015 hrádečtí myslivci spolupracují na výzkumném projektu „Význam, atraktivita a použitelnost 
minerálních krmiv pro přežvýkavou zvěř“. Myslivci vyrobili a rozmístili v honitbě sedmnáct slanisek, ve 
kterých nabízí zvěři speciální granulát obsahující minerální látky a vitamíny. Následně vyhodnocují zlepšení 
zdravotního stavu a vitality zvěře vzhledem k množství odebrané směsi.  



Do veřejného života obce se myslivci zapojují pořádáním již tradičního mysliveckého plesu, jehož součástí 
je také zvěřinová kuchyně a nechybí ani bohatá tombola.“ 

Konec citace. 

 

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

Valná hromada 

Valná hromada T. J. Sokol Nový Hrádek se konala 6. března 2017 v restauraci Na Kovárně. Zprávu o 
činnosti za rok 2016 přednesl starosta jednoty bratr Ing. Jeronym Holý – citace: 

„Vážené sokolské sestry a bratři, hosté a příznivci naší Tělocvičné jednoty, vítám Vás srdečně na naší 
tentokrát nevolební valné hromadě.  
 
 Na úvod možná to nejdůležitější. Těší mě, že mohu potvrdit potěšitelný trend z minulých let, a to 
nárůst počtu členů. Meziročně z 268 na 281, tedy rozšíření členské základny o 13 členů. Svědčí to o 
atraktivitě našeho programu, a to zejména pro děti a mladou generaci. Rád děkuji všem našim cvičitelům a 
trenérům, jejichž je to zejména zásluha. 
  
 Rok jsme tradičně zahájili Sokolským bálem dne 23. 1. 2016 a následným Dětským karnevalem. 
Účast byla o něco vyšší než v roce přechozím, přičemž je potěšující, že nárůst zájmu pokračoval i v roce 
2017. Jsem rád, že stále více našich členů bere tuto akci za svou a podporuje ji při přípravě a následném 
úklidu sokolovny, samotnou účastí nebo třeba napečením výborných zákusků.  
 
 V posledních letech nejen my, ale i další organizátoři tanečních zábav pociťujeme snižující se zájem 
o tyto akce. Vždyť vzpomeňme na roky nedávno minulé. Velikonoční zábava, Josefovská, Posvícenská, 
Mikulášská. Ani jedna kvůli nezájmu a tím pádem nerentabilitě už není. Tento stav zřejmě přinesly velké 
festivaly a hudební areály, kterým s naším zázemím těžko můžeme konkurovat. Loni jsme uspořádali dvě 
taneční zábavy, a to koncert skupiny Komunál a tradiční Štěpánskou. Odliv zájmu byl očividný. Náročnost 
organizace je stále stejná, pravděpodobně se ještě zvýší kvůli nástupu EET, avšak zisk zanedbatelný. Přesto 
nebo právě proto velmi děkuji tahounům těchto akcí, zejména Bohumíru Petrovi, kteří jistě byli touto 
skutečností rozladěni. Uvidíme, jak se situace bude nadále vyvíjet, v současnosti nevypadá nijak 
optimisticky. 
 
 Od února máme po poměrně dlouhé době stálého správce sokolovny, a to Renatu Kosinkovou, která 
se svými třemi dětmi obývá nově zrekonstruovaný být. Renata se myslím dobře zapracovala a plní své 
povinnosti k naší spokojenosti, za což jí patří díky. Samozřejmě nezvládne vše, takže v této souvislosti bych 
rád vyzdvihl nezištnou práci při údržbě a vylepšování vnitřních i venkovních prostor. Jistě víte, o kom 
mluvím. Pavel Bohadlo a Jeronym Holý st. sedí zde mezi námi. Děkujeme.  
 

V průběhu roku 2016 jsme byli úspěšní v žádostech o dvě dotace. Jednak to bylo 17.000 Kč 
z Královéhradeckého kraje. Prostředky z této akce byly určeny na krytí části nákladů na spotřebu elektřiny. 
Druhá dotace z MŠMT ve výši 70.000 Kč byla určena na podporu sportu dětí a mládeže v sokolovně i mimo 
ni a tímto způsobem byla i využita. 

 
Z období rekonstrukce sokolovny zůstávají stále se zmenšující závazky vůči našim věřitelům. Zcela 

převažujícím zdrojem splátek půjček je příspěvek z rozpočtu městyse. V letošním a dalších letech se jedná o 
příspěvek ve výši 500 tisíc Kč až do úplného splacení. Děkujeme. 

 
Důležitou událostí z pohledu zachovávání tradic naší jednoty je zrestaurování našeho praporu 

poškozeného během času. Vzhledem k náročnosti opravy nešlo zrovna o malé finanční prostředky, avšak 



jeho ještě větší poškození jsme nemohli dopustit. Při Noci sokoloven byl prapor dekorován slavnostní 
stuhou s vyšitým textem „120. VÝROČÍ VZNIKU JEDNOTY - VĚNUJE P ČOS“ za přítomnosti starostky 
župy Heleny Rezkové 

 
 Jen v rychlosti zmíním významnější akce loňského roku, kterými byl přebor ČOS v obřím slalomu 
ve Vítkovicích v Krkonoších, dále přejezd Orlických hor na běžkách, pochod Hrádouská vařečka, už tradiční 
podzimní turistický výlet tentokrát za přírodními krásami polské i české strany masivu Králického Sněžníku, 
Noc sokoloven a Župní přebor v přespolním běhu se zázemím v budově kina. Rád bych vyzdvihl netradiční 
prázdninovou Keštrasu, která 70 účastníků provedla po krásách a zajímavostech okolí našeho městyse. Za 
skvělý nápad a jeho dokonalé dotažení děkuji Veronice a Pavlovi Bohadlovým a jejich týmu. O některých 
dalších akcích budou jistě podrobněji referovat kolegyně a kolegové. Vyčerpávající, i když heslovité 
informace jsou rovněž na letáku, který jsme dali kolovat. 
 
 Seznam sportovních oddílů, které pod naší jednotou sdružujeme: 

- Rodiče a děti – Eliška Kozlová 
- Aerobic ženy – Markéta Vaňková 
- Florbal – Vojtěch Havrda 
- Fotbal žáci – Pavel Sobotka 
- Lyžování – Jeronym Holý st., Václav Sychrovský, David Bek, Radim Holý, Jan Říha, Pavlína 

Sychrovská 
- Volejbal pokročilí – Jeronym Holý ml. 
- Volejbal rekreační – Miloš Langr 
- Badminton – Josef Čtvrtečka, Martin Stříbrný 
- Všestrannost žákyně – Radka Machová 
- Fotbal muži – Radomír Lanta 
- Všestrannost ženy – Lidmila Martinková 
- Nohejbal – Karel Šrůtek 
- Posilovna – Bohumír Petr 

 
Děkuji za pozornost a předávám slovo dalším členům výboru.“ Konec citace. 
 
Zpráva náčelnice Lidmily Martinkové ze 6. března 2017 – citace: 
 
„Naše Župa Podkrkonošská-Jiráskova se sídlem v Náchodě se skládá z 28 tělovýchovných jednot. Její 
součástí je i naše T. J. Sokol Nový Hrádek. Pod odborem sportu registrujeme lyžařský oddíl, ostatní 
pohybové aktivity patří pod odbor všestrannosti. 

   Pro rekreační sporty je tělocvična využívána pravidelně dospělými jednou týdně skupinou mužů na fotbal 
pod vedením Radka Lanty, na nohejbal Karlem Šrůtkem, skupinou mužů a žen na volejbal pod vedením 
Jeronýma Holého, další skupinou na volejbal pod vedením Miloše Langra a na badminton Martinem 
Stříbrným. Za uplynulé období už opustili muži florbal, více se soustředí na posilování, kde za posilovnu 
odpovídá Bohouš Petr. 

   Složku nejmenších dětí vedla do léta Eliška Kozlová, které přibyl do rodiny malý syn. Od podzimu se 
ujala vedení cvičební skupiny Rodiče a děti Katka Vondřejcová a Monika Štěpánková. Většina jejich 
dětských svěřenců začala cvičit a ještě nedosahovala věku tří let. Katka s úspěchem využívá pro zpestření 
hodin i novou molitanovou stavebnici. Mladších žákyní docházelo v průměru 11. Setkaly se celkem 28x na 
hodinách se základy gymnastiky, práce s míčem, různých her a na závěr měly 2 pěší výlety do okolí N. 
Hrádku pod vedením Lídy Martinkové a Radky Machové. S Radkou se sdružovalo jednou týdně dalších až 
10 starších děvčat. Náplní hodin byla opět gymnastika a hry s míčem. Se čtyřmi děvčaty se Radka účastnila 
soutěže „Sokol v zimě nespí“. Za odměnu dostaly víkendový pobyt v Praze s programem společně 
s ostatními účastníky. Na závěr cvičebního roku se rozloučily přespáním v sokolovně.          13 děvčat 
různého věku jednou týdně cvičí Markéta Vaňková. Náplní jejich cvičebních hodin je převážně aerobic. Na 



sokolských plesech nám pak rády předvedou při předtančení dynamické vystoupení s hudbou. Markéta je 
neúnavná. Další dvě bezvadné hodiny v týdnu věnuje ženám a dívkám. Obsah hodin je určen milovnicím 
rychlého pohybu v aerobním tempu a kondičního cvičení. Na seznamu má 18 účastnic a i další ženy, které 
nejsou členkami jednoty. Pro ženy i muže je určeno nenáročné zdravotní cvičení pod vedením Lídy 
Martinkové a je využíváno až 11 účastníky. Při hodinovkách bez hudby využívají různé náčiní, které 
pomáhá ke zdravému rozsahu pohybu protahováním a jemným posilováním. 

   Velice dobré je, že Pavel Sobotka s pomocí Standy Drašnara vedou skupinu chlapců mladšího věku 
k základům fotbalu a také ke všestrannému pohybu na nářadí. V seznamu přihlášených je 12 chlapců. Další 
skupinou je 8 chlapců mladšího věku. Ta je zaměřena na hraní florbalu, je vedena Vojtou Havrdou.  

   Od loňského roku navštěvují děvčata a chlapci tréninky hry badminton pod vedením Josefa Čtvrtečky. 
Hraje jich až 10, ale prostor tělocvičny omezuje nábor případných dalších dětí, které by měly ještě zájem o 
tuto skvělou hru. 

   Do Sokola chodí cvičit děti nejen talentované a zdatné. Snažíme se pomáhat získat kladný vztah k pohybu 
i dětem, které nemají a ani nebudou mít obdivuhodné výsledky, ale snaží se a pohyb je baví.  Pro nás 
cvičitele je potěšení, když vidíme jejich pokroky v pohybu a vlastních výkonech. Věříme, že i pro školní 
tělocvik pak mají náskok a jsou šikovnější. Cvičení i sporty navštěvují děti a dospělí i z okolních vesnic. 
Hlavně ze Sněžného, dále Borové, České Čermné, Bohdašína a Ohnišova. 

   V uplynulém období se cvičitelé účastnili doškolovacích seminářů v Praze, Hradci Králové a Pardubicích 
se zaměřením na cvičení pro předškolní děti, rodiče a děti, ženy a seniory. Každé školení je nabité 
informacemi a praktickým cvičením. Je velkým pomocníkem i impulsem pro další vedení cvičebních hodin. 
Je chvályhodné, že jsme za dotace pro jednotu mohli doplnit a vyměnit tělocvičné nářadí a to švédskou 
bednu, žíněnky, různé míče, míčky pro badminton, malou kozu, můstek a již výše uvedenou stavebnici. 

   Jako každý rok připomínáme, že nikdy není dost cvičitelů. Novým zájemcům můžeme nabídnout 
vzdělávání, které se jim hodí po celý život. 

    V roce 2018 oslavíme sté výročí založení Československé republiky.  Součástí oslav bude i XIV. 
Všesokolský slet. 

    Od září začneme nacvičovat několik sletových skladeb a to pro mladší a starší žactvo, ženy a dorostenky a 
také muže. Na internetových stránkách České obce sokolské je možné shlédnout videa z propagačních 
ukázek sletových skladeb. Zatím oslovujeme naše současné cvičence, ale jsme otevření dalším zájemcům o 
tento nácvik.  

   Pro naše cvičence je lehké dojít do sokolovny a účastnit se jakéhokoliv pohybu. Těžké ale pro ně je 
vydržet a účastnit se pravidelně, setrvat, bojovat s časem a se sebou, zvládat vzájemné vztahy. Cvičitelé to 
mají zrovna takové. Navíc se musí na hodiny připravovat, doplňovat vzdělávání. Cvičitelům patří velký dík. 
V článku „Reportáž psaná na běžkách“ Pavel Sobotka napsal: „Opět se potvrdilo, že společné utrpení 
stmeluje kolektiv“. Doplnila bych, že nejen společné utrpení, ale i společná práce a činnost stmeluje kolektiv 
a přátelství mezi námi všemi.  

   Děkuji všem přítomným, že dali přednost „schůzování“ a věnovali pozornost našim souhrnným zprávám.“ 
Konec citace. 

 

Přehled akcí T. J. Sokol Nový Hrádek v roce 2016 sepsaný náčelnicí L. Martinkovou: 

3.1.2016        Účast na oblastním srazu žen a seniorek v H.Králové          2cvičitelky a 1žena 



10.1.               Účast na oblastním srazu cvičitelek pro předškolní děti a rodiče a děti    2 cvičitelky                                  

23.1.               Sokolský bál                                                                          105 návštěvníků           

 24.1.               Dětský karneval                                                                     67 dětí 140 dospělých 

27.2.               Přebor ČOS v obřím slalomu Vítkovice v Krkonoších           12 závodníků 

12.3.-13.3.      Účast na semináři pro cvičitele předškolních dětí arodičů a dětí v Praze            1 cvičitelka 

21.4.               Brigáda - úklid sokolovny a okolí                                           17 zúčastněných 

10.4.               Přebor ČOS v CROSSU /přesp.běh/Josefov                         9 dětí 3 doprovod 

22.4.               Koncert skupiny KOMUNÁL                                                  165 návštěvníků 

23.4.               Turnaj ve florbalu amatérů dorost  Broumov                         druzí ze 14 zúč. 

30.4.-1.5.        St.žákyně přespávání v sokolovně                                        6 žákyní a 1 vedoucí 

8.5.                 Župní turistický sraz v Josefově                                             7 dospělých 2 děti 

12.5.               Pěší výlet na Borovou                                                            13 žákyní 2 cvičitelky 

14.5.               Hrádouská vařečka                                                                867 účastníků 

19.5.               Pěší výlet do Sněžného                                                         13 žákyní 2 cvičitelky 

20.5.               Zakončení cvič.roku s opékáním selete - lyžaři                     20 dětí 37 dospělých 

28.5.               Fiftýn - soutěž v 5 sportech dospělí                                       12 Hrádek 12 přesp. 

1.7.-11.9.       Prázdninová soutěž KEŠ Hrádouské vařečky                       40 dětí 30 dospělých 

27.8.               Výlet Polsko - Medvědí jeskyně Dolní Morava Stezka v oblacích   37 dospělých 8 dětí                                  

23.9.               Noc sokoloven - 120 let založení T.J.Sokol N.Hrádek  

                       Převzetí pamětní stuhy na prapor od ČOS                            55 dětí a 96 dospělých 

8.10.               Památný den sokolstva                                                           

                       Rozsvícení svíček u pamětní desky umučeným                     38dětí 5 cvičitelů  

15.10.             Župní přebor v přespolním běhu                   139 závodníků (N. Hrádek 30 dětí 5 dospělých )                                                                                                        

5.11.-6.11.      Pobyt v Praze st. žákyně za soutěž „Sokol v zimě nespí“      4 žákyně a 1 vedoucí  

27.11.             Účast na semináři pro cvičitele seniorů v Praze                     2 cvičitelé 

17.12.-22.12.  Předsezonní soustředění lyžařského oddílu  

                       v Peci pod Sn. chata Zvonička                                              14 dětí, 4 trenéři, 3 dopr. 

25.12.             Vánoční zábava  s rokovou kapelou  ZZ TOP revival            

 

 
Ze zprávy předsedy lyžařského oddílu Jeronýma Holého z 6. března 2017 – citace: 

„Lyžařský areál 

Konečně jsme se dočkali, na Hrádku se lyžovalo od začátku ledna. Škoda, že v únoru za jeden teplý víkend 
vytála vydřená místa natolik, že jsme museli pro veřejnost provoz ukončit. Dále už lyžovali jen děti oddílu s 
trenéry v omezeném provozu 3x týdně až do nepovedených jarních prázdnin okresu Náchod. 

  

V lednu se lyžovalo se na prašanu a bylo to nádherné. Dokonce po mnoha letech vyjela rolba a upravila i 
novou sjezdovku, která vznikla zásluhou rodiny Marešových mezi vlekem a Velkou Panskou. Areál se 
natolik rozšířil, že můžeme v propagačních materiálech nabízet 1 modrou sjezdovku, 2 červené a volný terén 
s terénním skokem. O našem areálu se mluví jako o kvalitním lyžování za velice příznivou cenu. 



  

Pro veřejnost se vlek točil od 7. ledna do 5. února. Tržba z jízdného a občerstvení byla 87 500 Kč. Režie 43 
400 byla vysoká hlavně proto, že jsme museli před sezonou objednat předepsanou defektoskopii nosného 
lana, výměnu napínacího lana a během sezony došly jízdenky. 

  

S financováním údržby, revizí a přípravy areálu na sezónu nám na podzim pomohla župa a máme díky 
Markovi Sychrovskému stálého sponzora ve firmě Saargummi Červený Kostelec. Letos se bude hradit velká 
technická prohlídka pro Drážní úřad a bylo by třeba areál modernizovat. Životnost osvětlení areálu dochází a 
při osazení novými tělesy by se šetřilo hodně energie. Dlouho toužíme po zmodernizování pohonu 
namontováním frekvenčního měniče, který by umožnil kdykoliv snížit rychlost vleku pro nastupující malé 
děti. 

Sportovní činnost 

V registraci pro ČOS jsme vykázali 17 žáků, 16 dospělých se 4 trenéry. Děti trénují v přípravném a v po 
závodním období 1x a v sezoně 3x týdně. Po letošní docela vydařené sezoně se podařilo naučit lyžovat 8 
našich nejmenších žáčků, kteří před sezonou neuměli skoro nic a dnes jsou schopni závodit. Čím dál více se 
potýkáme s obsazováním tréninků a soustředění trenéry. Ti se uvolňují z práce a mají to složité. Málokteří 
zaměstnavatelé uznávají záslužnost této dobrovolné práce. Problémy s uvolněním na soustředění mají, i 
když si na to berou dovolenou. Od trenérů je to obrovský úvazek a my (snad i rodiče) si uvědomujeme jak 
záslužnou práci pro budoucnost dětí a lyžování na Hrádku dělají. Moc jim děkujeme.“  Konec citace. 

 

Hrádouská vařečka 

 14. května 2016 se konal 34. ročník pochodu Hrádouská vařečka. Po celou dobu provázelo účastníky 
pochodu pěkné slunečné počasí. Po okolí Nového hrádku se vydalo 865 pochodníků z 96 různých míst. 
Nejstarším účastníkem byla paní Marie Vítová (1928) z Náchoda. Kontrola a občerstvení se nacházely 
v Bartoňově statku. 

Výlet na Dolní Moravu přes Polsko 

T. J. Sokol Nový Hrádek ve spolupráci s CK Jana Hudková uspořádali v sobotu 27. 8. jednodenní zájezd na 
Dolní Moravu přes Polsko s návštěvou Medvědí jeskyně v polském Kletnu. Kapacita autobusu byla plně 
obsazena. Průvodce pan Polášek seznamoval účastníky se zajímavými místy, kterými projížděli. Velkým 
zážitkem pro všechny byla exkurze v Medvědí jeskyni v Polsku, kde je stálá teplota okolo šesti stupňů. Po 
prohlídce se jelo na Dolní Moravu. Díky krásnému počasí účastníci zájezdu obdivovali výhledy ze „Stezky 
v oblacích“ vysoké 55 metrů.  

Noc sokoloven 

V pátek 23. září 2016 proběhla  akce s názvem „Noc sokoloven“. Zahájena byla zábavným programem pro 
děti. Vrcholem akce bylo dekorování praporu pamětní stuhou s vyšitým textem „120. VÝROČÍ VZNIKU 
JEDNOTY - VĚNUJE P ČOS“. Bílou stuhu se zelenou výšivkou upevnila k praporu starostka naší Župy 
Podkrkonošské–Jiráskovy sestra Helena Rezková. Dále následovalo vyhodnocení prázdninové Keš-trasy 
Hrádouské vařečky, která také přispěla k připomenutí založení jednoty před 120 lety. Autory zajímavé 
prázdninové hry byli bratr Pavel Bohadlo a sestra Veronika Bohadlová. 

 



R  ů  z  n  é 
Tříkrálová sbírka 2016 

9. ledna proběhla charitativní akce Tříkrálová sbírka 2016 s mottem „Každá koruna pomáhá“. Za zpěvu 
koled přicházely skupinky Tří králů do našich domů s pokladničkou, do které jsme měli možnost finančně 
přispět na pomoc lidem v nouzi. 

Úmrtí Miroslava Ransdorfa 

22. ledna zemřel ve věku 63 let poslanec Evropského parlamentu za KS ČM Miroslav Ransdorf. 

Úmrtí Bořka Šípka 

Prof. Dr. Ing. arch. Bořek Šípek byl světoznámý český výtvarník, architekt, designér a vysokoškolský učitel, 
známý zejména jako tvůrce skleněných uměleckých objektů a nábytku nebo jako hlavní architekt správy 
Pražského hradu z období prezidenta Václava Havla. Zemřel 13. února ve věku 66 let. 

Úmrtí Zdeňka Smetany 

Zdeněk Smetana byl český výtvarník, animátor a režisér animovaného filmu. Je známý jako autor mnoha 
večerníčků např. Křemílek a Vochomůrka. Zemřel 25. února ve věku 90 let. 

Kácení Javůrku na Šibeníku 

Jeho stáří bylo vyšší než 100 let, průměr kmene byl až 121 cm a obvod 375 cm. Kácení proběhlo 26. února 
v rámci revitalizace obecní zeleně. Dle odborného posudku byl strom v takovém stavu, že ohrožoval 
procházející chodce.  

Zadržení Salah Abdeslama 

Dopadený Salah Abdeslam, je podezřelý z účasti na listopadových teroristických útocích v Paříži. Je 
marockého původu a má francouzské občanství. Zadržen byl 18. března v Bruselu. 

Teroristické útoky v Bruselu 

4 dny po zadržení Salaha Abdeslama, 22. března, přišly další útoky. Cílem bylo mezinárodní bruselské 
letiště Zaventem a stanice bruselského metra Maelbeek v centru města, poblíž budov evropských institucí. 
Útoky si vyžádaly 28 mrtvých. Česko vyhlásilo 1. stupeň ohrožení. 

Barac Obama na Kubě 

23. března Barac Obama navštívil Kubu. Je prvním americkým prezidentem po 88 letech, který na ostrov 
zavítal a setkal se s Raulem Castrem.  

Čínský prezident v Česku 

28. března přicestoval na třídenní návštěvu do České republiky čínský prezident. Jde o první návštěvu čínské 
hlavy státu v Česku. Jednání měla komerční charakter. 

 

Velikonoční pondělí 



O Velikonočním pondělí 28. března provázelo koledníky slunné počasí. Skupinky i jednotlivci za zpěvu 
koled procházeli celým Hrádkem. Dívky i ženy mj. si vyslechly koledu složenou na melodii Petra Muka Stín 
katedrál. 

Úmrtí Borise Hybnera 

Boris Hybner byl český mim, herec, režisér, scenárista, vysokoškolský pedagog a představitel české 
pantomimické školy. Zemřel 2. dubna ve věku 74 let. 

90. narozeniny Alžběty II. 

21. dubna anglická královna Alžběta II. oslavila 90. narozeniny. Je nejdéle vládnoucím panovníkem 
v dějinách Spojeného království. 

Úmrtí Vladimíra Rocmana 

Akademický malíř Vladimír Rocman, patriot Nového Města nad Metují a jeden z mála jeho čestných občanů 
zemřel 28. dubna ve věku 92 let. 

Posvěcení kříže u Isidora 

22. května farnost Nový Hrádek uspořádala pochod pro život k sv. Isidoru. Součástí pochodu bylo 
požehnání obnoveného kříže. 

Úmrtí Adolfa Borna 

22. května ve věku 85 let zemřel malíř a ilustrátor Adolf Born. Proslavil se např. výtvarným ztvárněním 
Macha a Šebestové.  

700 let od narození Karla IV 

Karel IV (1316 – 1378), král český a císař Svaté říše římské, patří k výjimečným osobnostem českých i 
evropských dějin. 

Vesnice roku 2016 

V sobotu 20. srpna ve vítězné obci Rudník převzal starosta obce Zdeněk Drašnar Cenu hejtmana za 
originální prezentaci obce a s tím spojenou finanční odměnu 25000,- Kč. 

Udělení plakety Péče o válečné hroby 

Pamětní plaketu Péče o válečné hroby převzal v pátek 1. července ve Střezeticích v rámci vzpomínkových 
akcí k 150. výročí bitvy u Hradce Králové a války 1866 starosta Zdeněk Drašnar od plukovníka Eduarda 
Stehlíka.  

Rekonstrukce veřejného osvětlení 

V červenci byly zahájeny práce na kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Bukovecká, 
Mikulášův kopec a části ulice Klainova. Osazeno bylo 19 stožárů VO a stávající nadzemní vedení bylo 
nahrazeno kabelovým vedením uloženým v zemi. 

Letní olympijské hry 

Letní olympijské hry byly 6. srpna zahájeny v Rio de Janeiro. Naši sportovci vybojovali 10 medailí, z toho 1 
zlatou a 2 stříbrné. 



Úmrtí Věry Čáslavské 

Věra Čáslavská byla československá sportovní gymnastka, trenérka a významná sportovní funkcionářka, 
držitelka 7 zlatých olympijských medailí. Zemřela 30. srpna ve věku 74 let. 

Ocenění Mladý řemeslník 

6. října Stanislav Drašnar převzal z rukou místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky ocenění Mladý 
řemeslník roku 2016, které je určeno nejlepším absolventům ze soukromých škol. 

Volby 2016 

7. a 8. října se konaly volby do krajských zastupitelstev a do jedné třetiny Senátu ČR. Vítězně z voleb vyšla 
strana ANO, která vyhrála v 9 krajích. V našem městysi vyhrála KDU-ČSL s HDK a VPM, získala 71 hlasů 
(25,3%). Volební účast byla 46,5%, celostátní účast voličů byla 34,6%.  

Boží muka na Dlouhém 

Dne 22. října 2016 proběhl obřad svěcení nových božích muk na Dlouhém. Obřad vedl  duchovní správce 
farnosti Nový Hrádek  P. Mgr. Jindřich Tluka. O postavení božích muk se zasloužil Ing. Miloš Tichý, 
majitel nemovitosti č. p. 7, Dlouhé. Obřadu se zúčastnilo cca 40 osob. 

Prezidentské volby v USA 

9. listopadu byl republikán Donald Trump zvolen 45. prezidentem USA. Vyhrál v souboji s demokratkou 
Hillary Clintonovou. 

Úmrtí Fidela Castra 

26. listopadu zemřel ve věku 90 let vůdce kubánské revoluce a dlouholetý prezident Fidel Castro. 

 
 

S  p  o  l  e  č  e  n  s k  á   k r  o  n  i  k a 
Rodičům se narodili  (11) 

Leoš Tölg a Michaela Tölgová  Nový Hrádek 343  15.1.2016 Rychnov nad Kn. 

      syn Filip 

 

Tomáš Houser a Tereza Houserová Štěpánová Nový Hrádek 91  3.3.2016 Náchod 

      dcera Charlota 

 

Marek Kozel a Eliška Kozlová  Nový Hrádek 74  6.7.2016 Náchod 

      syn Jiří 

 

Josef Drašnar a Barbora Drašnarová  Nový Hrádek 346  13.7.2016 Náchod 



      dcera Nela 

 

Petr Mazal a Dita Hanušová   Nový Hrádek 60  5.8.2016 Hradec Králové 

      syn Filip Hanuš 

 

Petr Mazal a Dita Hanušová   Nový Hrádek 60  5.8.2016 Hradec Králové 

      syn Matyáš Hanuš 

 

Pavel Vondřejc a Aneta Vondřejcová Dlouhé 38   12.8.2016 Náchod 

      syn Marek 

 

Jan Raule a Jana Raulová   Nový Hrádek 57  10.9.2016 Náchod 

      syn Tadeáš 

 

Petr Klein a Lenka Vymetálková  Nový Hrádek 305  2.10.2016 Náchod 

      dcera Viktorie 

 

Jan Kratochvíl a Mirka Kratochvílová Nový Hrádek 141  21.10.2016 Náchod 

      dcera Eliška 

 

David Blažek a Lucie Blažková  Nový Hrádek 46  8.11.2016 Náchod 

      dcera Tereza 

 

Sňatek uzavřeli 

Tomáš Kůs (Praha) a Irena Řežábková (Bor)    4.6.2016 u Izidora 

 

Jakub Klimeš (Nový Hrádek) a Petra Štěpánová (Nový Hrádek)  18.6.2016 na poz. p. č. 820/2 

 

Filip Petr (Nový Hrádek) a Lucie Vítková (Mezilesí)   30.7.2016 hrad Frymburk 

 



Výročí svatby oslavili 

50 let společného života – zlatou svatbu 

Josef a Hana Svatoňovi   Nový Hrádek 248   17.9.1966 

 

60 let společného života 

Jaroslav a Ludmila Rázlovi   Nový Hrádek 14   30.6.1956 

 

Z   n  a  š  i  c  h   ř  a  d   o  d  e  š  l  i  (3 občané) 

Zdeňka Kopecká z Nového Hrádku č. p. 341 zemřela ve věku 64 let 9. 4. 2016 v Novém Hrádku. Zesnulá 
pocházela ze Sendraže, na Nový Hrádek přišla po sňatku s Milanem Kopeckým, který měl dceru Ivetu. 
Společně ještě vychovali dvě dcery Zdeňku a Janu. Pracovala nejdříve jako lisařka v Kovodružstvu 
v Dolech, později KOVAP, po revoluci dělala ve firmě NOVOPLAST, odkud odešla do důchodu. Svůj život 
věnovala rodině, manželovi, dcerách a později vnoučatům. Jejím velkým koníčkem byla zahrádka. Zesnulá 
byla velmi pracovitá, obětavá, každému ráda pomohla. 

Jiří Černý z Nového Hrádku č. p. 30 zemřel ve věku 66 let 22. 4. 2016 v Hradci Králové. Poslední 
rozloučení se konalo 29. 4. 2016 v kostele sv. Petra a Pavla v Novém Hrádku a po něm byl odvezen 
k tichému zpopelnění. Zesnulý vystudoval Strojní průmyslovou školu v Novém Městě nad Metují. Během 
života pracoval v Adastu Dobruška jako technolog, později ve výrobním družstvu Velorex jako zásobovač, 
kde působil až do odchodu do důchodu. Po vojně postavili s rodiči v Novém Hrádku rodinný domek, kde 
vychovali dceru Kateřinu a syna Jana. Ve volném čase se věnoval vedle rodiny péči o zahradu a také 
vnoučatům. Měl rád společnost, setkání s přáteli, v mládí sportoval, hrál házenou. 

Olga Černá z Nového Hrádku č. p. 30 zemřela ve věku 87 let 26. 11. 2016 v Novém Hrádku. Poslední 
rozloučení se konalo 1. 12. 2016 v obřadní síni v Novém Městě nad Metují. Po smutečním obřadu byla 
odvezena k tichému zpopelnění. Zesnulá se narodila v Bartošovicích v Orlických horách. Několikrát se 
stěhovali, protože otec působil jako četnický strážmistr. Na Nový Hrádek přišla v roce 1938. Vystudovala 
odbornou školu pro ženská povolání v Hronově a navštěvovala kurs ministerstva školství a osvěty pro 
přípravu učitelek mateřských škol. Od roku 1946 působila nepřetržitě na mateřských školách, z toho dlouhá 
léta i v Novém Hrádeku. Po provdání v roce 1949 žila s manželem v Broumově a v roce 1954 se vrátili na 
Nový Hrádek, kde si později postavili rodinný domek. Spolu vychovali syna Jiřího.  

 

Z občanů, kteří z Nového Hrádku pocházeli nebo měli k němu blízký vztah, v roce 2016 zemřeli: 

Hana Stehlíková – Korsová – bývalá učitelka zdejší základní školy zemřela ve věku 78 let. 

 
 
                           Zapsala: Jarmila Drašnarová, kronikářka 


