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ROK 2002 
 
 

P o � a s í 
 
 

Leden 
Zima na p�elomu roku 2001 a 2002 byla po 30 letech velmi neobvyklá a tuhá zejména pro 
velké množství sn�hu. V prvních dnech roku 2002 byly t�eskuté mrazy až –14 stup��, sníh 
proto neubýval a p�i stálých sn�hových p�ehá�kách sn�hová vrstva nadále rostla p�es 1 m. 
Nastalá situace si vyžádala odvoz sn�hu z nám�stí, aby mohlo být zachováno zásobování a 
doprava ob�an�. Na bezejmenný tok u Burketových odvezla nákladní auta 120 f�r sn�hu. 
Lidé už byli z neustálého vyhazování a shazování sn�hu ze st�ech unaveni. Celý m�síc byl 
provád�n odvoz popelnic pouze z nám�stí a pr�jezdních silnic Náchodské a Rokolské. Místní 
komunikace byly nepr�jezdné, protože nebylo kam sníh prohrnovat. V katastru naší obce 
nevydržela nápor sn�hu st�echa na letní jídeln� v �ížkov� mlýn� a st�echa domu �p.15 
Dlouhé, majitelkou je p. Andrlická. Pro velkou sn�hovou zát�ž  se také propadla st�echa 
slévárny v Novém M�st� n.Met. Obleva s ranními teplotami až +8 stup�� nastala mezi 20. a 
31. lednem . Ze st�ech padaly laviny, ledové kry musely být odborn� odstra�ovány. Deš�ové 
p�ehá�ky se st�ídaly se sn�hovými, sn�hu ubývalo. Sníh a led zp�sobil zna�né škody na 
st�echách dom� i na interiérech. 
Únor 
Pole a louky byly vytáté, z�staly pouze hromady špinavého sn�hu. Ranní teploty se 
pohybovaly kolem +5 stup��, maximum bylo +7 stup��. Denní teploty na slunci dosáhly až 
+18 stup�� na slunci a +10 ve stínu. P�ehá�ky, vítr a p�edevším celodenní déš� 12. února 
spláchl poslední souvislé zbytky sn�hu, z�staly jen hromady. V polovin� m�síce op�t teploty 
klesly p�i vyjasn�ní pod nulu. Pozd�ji se objevil sníh asi 5cm, sn�žení bylo provázeno 
vich�icí. Po 20. únoru ležela souvislá sn�hová pokrývka mokrého sn�hu až 20 cm.Poslední 3 
dny m�síce se oteplilo, pršelo a sníh zase mizel. 
B�ezen 
Za�átek m�síce poznamenaly smíšené p�ehá�ky a mrzlo. Bylo v�trno , 7.b�ezna dosáhla 
vich�ice 90 km/h. Po týdnu polojasného po�así s ranními teplotami maximáln� +7 stup�� vítr 
p�inesl déš� a pozd�ji sníh. 24. b�ezna napadlo 20 cm sn�hu. Do konce m�síce p�i vyjasn�ní 
stále mrzlo, místy ležel sníh. 
Duben 
M�síc za�al krásným slunným po�asím. 4. dubna  bylo na nule, v dalších dnech klesly teploty 
až na –3 stupn�. 7. napadlo 15 cm nového sn�hu .Udržel se jen místy. 12.dubna ráno 
vystoupila teplota až na +10 stup�� a hodnoty v obdobné výši si udržela do konce m�síce. 
Slunné po�así st�ídal déš�, p�kné dny byly st�ídány zamra�enou oblohou. 
Kv�ten 
Po�así na za�átku m�síce bylo slunné, ale v�trné a chladné zejména v noci. Ranní teploty se 
pohybovaly v rozmezí +10 až +17 stup��. Již 3. kv�tna vystoupila denní teplota na + 20 
stup��. Rozkvetly narcisy, tulipány, t�ešn� a hrušky. Zapršelo ob�as, n�kdy s bou�kou. 
Zataženo a mlhavo bylo do konce m�síce. �ada dní i ve�er� byla teplých, letních. 
�erven 
Za�átkem �ervna bylo p�kné letní po�así, déš� nebyl tak �astý. Ranní �ervnové teploty se 
pohybovaly mezi +11 až 21 stupni. V polovin� m�síce p�išly 2 tropické dny s teplotou až +34 
stup��. Po nich se strhla dlouhotrvající bou�ka s mírným dešt�m. Do konce m�síce bou�ilo 
n�kolikrát. Zamra�eno bylo tém�� každý den. Záv�rem m�síce se vyjasnilo a znovu ochladilo. 
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�ervenec 
Noci byly za�átkem �ervence stále chladné a prudce p�echázely do denních veder. Po�así bylo 
slunné, ob�as p�išla bou�ka s dešt�m. Tropické dny s teplotou +31 stup�� ve dne byly 8. a 9. 
�ervence. Vedro bylo i nave�er nesnesitelné. Vzduch ochlazovaly dešt� po 
bou�kách.Tropických dn� s teplotami p�es 30 stup�� bylo v �ervenci celkem 5. Noci byly i 
koncem m�síce chladn�jší. 
Srpen 
Za�átek srpna byl bou�livý s každodenními p�ehá�kami. Ranní srpnové teploty se pohybovaly 
v rozmezí +13 až +20 stup��. M�síc byl mimo�ádný podobn� jako leden nadm�rnými 
srážkami. 12. – 17. srpna  lze nazvat povod�ovým týdnem. Ne�ekané záplavy ozna�ované 
jako 200 až 1 000 letá voda po Rakousku a N�mecku postihly nejd�íve jižní �echy. Rozlila se 
Vltava s p�ítoky, Labe a n�které malé toky. Postižen byl �eský Krumlov, Praha, H�ensko a 
mnoho menších m�st a obcí v povodí rozvodn�ných �ek. Škody dosahují n�kolik miliard K� a 
doslova ochromily naše hospodá�ství.Podrobn� je katastrofická povode� popsána v �ásti 
R�zné. 
Zá�í 
Letní dny z konce srpna vyst�ídaly za�átkem zá�í dny zamra�ené s p�ívalovými dešti. Lidé 
z postižených oblastí se dešt� velmi báli. P�echodn� se oteplilo a vyjasnilo. 11. zá�í se za�alo 
ochlazovat a do p�írody dýchl podzim. Ranní zá�ijové teploty se pohybovaly v rozmezí +3 až 
+18 stup��. Deštivo a chladno bylo zejména koncem m�síce. 
�íjen 
M�síc za�al slunným po�asím s chladnými nocemi. Nezvykle bohatá byla úroda jablek , lidé 
si s nimi nev�d�li rady a v pytlích je nosili do lesa zv��i. Ranní teploty se v �íjnu pohybovaly 
mezi 0 až +10 stupni. První sníh proletoval již 8. �íjna , 13. op�t sn�žilo    a tenká vrstva sn�hu 
z�stala ležet.V polovin� m�síce se oteplilo a �asto pršelo. Záv�r m�síce byl chladn�jší 
s bou�kou, smíšenými p�ehá�kami a v�trem. 
Listopad 
V�trné a deštivé byly i první listopadové dny. Na Duši�ky 2.listopadu, kdy se konaly 
komunální volby, celý den lilo. 3. listopadu byl první šedivák a v první dekád� m�síce mrzlo a 
nachumelilo 10 cm. Listopadové ranní teploty se pohybovaly v rozmezí –3 až +13 stup��. 
Po�así v druhé polovin� m�síce bylo prom�nlivé, mlhavé, deštivé a bylo bez sn�hu. 
Prosinec 
Mlhavý a bez sn�hové pokrývky byl i za�átek prosince. Od 6. prosince na sucho mrzlo, 
teplota klesla ráno až na –11 stup��. Tvo�ilo se bohaté jíní. Sn�hové srážky byly chudé, mrzlo 
však celý prosinec. Ranní prosincové teploty se pohybovaly v rozmezí +3 až –11 stup��. 
Maximální sn�hová pokrývka byla 23.prosince 20 cm.O Vánocích mrzlo, ale sn�hu bylo 
málo. P�ed koncem roku panovala n�kolikadenní inverze . Sjízdnost silnic a cest byla ztížena 
uježd�ným povrchem a náledím.  

 
Teplotní zvraty ze dne na den v roce 2002 dosáhly až 20 stup��. �astá prom�nlivost a 

velká vlhkost charakterizovaly ro�ní po�así. 
 
 

 
Š  k o  l  s t  v í    -    školní rok 2001/2002 

 
 

Mate�ská škola 
2001/2002 
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Po�et d�tí zapsaných do mate�ské školy se proti lo�skému roku nezm�nil a byl 
op�t 40. Mohly proto být zachovány dv� t�ídy. Školu vedla op�t �editelka So�a 
Brázdilová, ve škole p�sobily u�itelky Monika Geigerová a Alena Lokvencová. 
Školnicí byla Libuše Vargová.  
P�i p�kném po�así nejvíce d�ti t�šil les a zahrádka s pískovišt�m. Nasbírané 
p�írodní materiály posloužily p�kné výzdob� školky v podzimních dnech. P. 
Pe�ina z Hradce Králové p�ijel s pohádkou  O Drakovi, d�ti pobavila také 
filmová pohádka Z pekla št�stí. Všechny dojmy d�ti krásn� vyjád�ily 
výtvarnými projevy pastelkami a vodovými barvami. V prosinci op�t do školky 
p�išel Mikuláš. Pohádku  O Ježíškovi p�ivezla p. Holasová. Váno�ní pásmo 
pohádek, písni�ek, básni�ek a tane�k� p�íjemn� pobavilo rodi�e p�i tradi�ním 
váno�ním posezení. Na sníh velmi bohatá zima umožnila �ádné vydovád�ní 
d�tí nejen p�i koulování, ale také p�i stav�ní sn�hulák� a eskymáckých igl�. 
P�edškoláci navštívili 1. t�ídu a zkusili  usednout do lavic.Z výt�žku op�t velmi 
zda�ilého 2. reprezenta�ního plesu ZŠ a MŠ se d�tem po�ídila vysn�ná 
d�ev�ná lokomotiva. Radost byla p�eveliká. Nechyb�l ani v tomto roce D�tský 
karneval v sokolovn� i ve školce, která se stala na dopoledne zámkem plným 
pohádkových byt�stek, princezen i zví�átek. Na svátky jara, Velikonoce, d�ti 
s radostí p�ipravovaly vají�ka, slepi�ky a kyti�ky na výzdobu a shlédly 
velikono�ní výstavu v Novém M�st� n.Met. Skupina d�tí, v�tšinou 
p�edškolák�, jezdila po dobu 10 týdn� do Náchoda na plavecký výcvik. D�tem 
se líbilo no�ní p�espání ve školce a opékání na školní zahrádce. P�ed koncem 
školního roku d�ti shlédly pohádku O tyg�íkovi Pé�ovi  a p. Pe�ina p�ijel s 
pohádkou  O strašidle z dubového lesa. Na tuto pohádku byli pozváni také 
prv�á�ci a d�ti z MŠ �eská �ermná. Vyda�il se také Den našich maminek, na 
který každoro�n� školka p�ipravuje pásmo. P�kná byla celodenní hra šipkovaná 
v okolí obce s oblíbeným opékáním.P�i D�tském dnu se sout�žilo, zpívalo, 
tan�ilo i mlsalo. Na školní akademii se p�edškoláci s mate�skou školkou 
rozlou�ili  a s kyti�kou a písni�kou se p�ivítali se svou novou u�itelkou. 
 

 
Základní škola 
2001/2002 Školní rok  již �tvrtý pod vedením �editele Mgr. Rudolfa Kratochvila byl 

zahájen 3. zá�í 2001. V hojném po�tu se zahájení ú�astnili rodi�e prv�á�k� a 
p�ítomna byla také starostka obce Anna Marková. 

personální obsazení 
 T�ídní u�itelkou 1.t�ídy se op�t stala Marcela Havrdová, do 2. ro�níku s žáky 

postoupila Lenka Martínková. T�etí ro�ník p�evzala nová posila u�itelského 
sboru, manželka obvodního léka�e, Jana Soukupová. Se 4. t�ídou pracovala 
Ludmila Ježková a s 5.t�ídou Blanka Svato�ová. Po roce stráveném v USA se 
vrátil Jan Knoulich a p�evzal t�ídnictví v 6. ro�níku. T�ídní u�itelkou 7. ro�níku 
se stala Marta Mat�jková (roz.M�š�anová),  8.ro�níku Martina Marková a 9. 
ro�níku Marie Krbalová. Na �áste�ný úvazek po mate�ské dovolené nastoupila 
V�ra Voltrová. Do sboru p�ibyla absolventka Univerzity J.E.Purkyn� v Ústí 
n.Labem V�ra Švorcová. Od 1. února 2002 byla z�ízena funkce zástupce 
�editele a zástupkyní se stala Marie Krbalová. V�ra Švorcová potom p�evzala 
plný úvazek. Obsazení školní družiny, školnice, uklíze�ek a administrativní 
pracovnice se nem�nilo. 

stav žactva 
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 Celkový po�et žák� školy byl 167- chlapc� 78, dívek 89. Prv�á�k� bylo 15, 9. 
ro�ník navšt�vovalo 16 žák�. Pr�m�rný po�et žák�  ve t�íd� byl 18. Do školní 
družiny bylo zapsáno 44 žák�. Na víceleté gymnázium odešla z 5. r. jedna 
žákyn�. P�i zápisu žák� do 1. ro�níku bylo 18.ledna zapsáno 24 žák�. 7 z nich 
byl po vyšet�ení školní zralosti doporu�en odklad školní docházky. 

vzd�lávací program 
 Vzd�lávací program, výuka cizích jazyk� Aj, Nj a volitelné p�edm�ty v 8. a 

9.ro�níku z�staly stejné jako v p�edchozím roce. Z d�vodu návratu p.u�. 
Knoulicha, který složil státní zkoušku z angli�tiny a absolventce p.u�.Švorcové 
se vyu�oval Aj a Nj aprobovan�. Pro nep�íznivé sn�hové podmínky v p�edja�í 
se neuskute�nil lyža�ský výcvik 7. ro�níku. Škola umožnila žák�m 3. a 4. 
ro�níku  plavecký výcvik v Náchod�. Žáci 4. ro�níku prošli kurzem dopravní 
výchovy. 

zájmové útvary  
 Ve škole byly z�ízeny zájmové kroužky ru�ních prací, zdravotní, informatiky. 

Hojn� byl navšt�vován kroužek ru�ních prací, který vedla Ludmila Ježková. 
Škola stejn� jako v p�edchozích letech poskytovala bezplatn� prostory p.u�. 
Ji�ímu Škodovi k  výuce d�tí ve h�e na hudební nástroje- flétnu, kytaru a klavír. 

akce a sout�že 
 Žáci získali n�kolik p�kných umíst�ní v lehkoatletických sout�žích školních 

družin. V okresním kole olympiády �j obsadili 9. a 11. místo , v okresní 
p�írodov�dné sout�ži 5.,7., a 11. místo. Velkého úsp�chu dosáhla Ani�ka 
Sobotková, která v sout�ži Jarom��ský slavík vyzpívala 1. místo. Nejv�tšího  
úsp�chu vít�zstvím v okresním kole dosáhla hlídka mladých zdravotník� z 1. 
stupn� . Využila možnosti reprezentovat okres Náchod v krajské sout�ži, kde 
se umístila na 3. míst� . Hlídka zdravotník� z 2. stupn� školy byla v okrese 
druhá. Školní rok ve t�ídách ukon�ily u�iteli dob�e vybrané výlety v�tšinou do 
blízkého, ale žák�m neznámého okolí. 

údržba budovy 
 V zimním období následkem tání velké spousty sn�hu došlo v n�kterých 

školních prostorách ke škodám na malb�, které byly o hlavních prázdninách 
odstran�ny. Škodám by bylo možné p�edejít zavedením elektrického vytáp�ní 
dalších okap� a svod�.  

2. reprezenta�ní ples ZŠ a MŠ 
 26. ledna se uskute�nil v po�adí druhý školní ples. O dobrou zábavu se 

postarala hudba TROP z Olešnice v O.h. Zájem ve�ejnosti byl velký, sponzo�i 
št�d�í, proto z plesu vyplynul  i finan�ní zisk, který byl rovným dílem rozd�len 
ve prosp�ch základní a mate�ské školy 

školní akademie 
 26. �ervna se v místním kin� konala oblíbená a tradi�ní školní akademie. Žáci 

základní i mate�ské školy p�edvedli rodi��m a novohrádecké ve�ejnosti 
program, který si pod vedením t�ídních u�itel� p�ipravili. Nechyb�lo 
pod�kování a odm�ny žák�m za úsp�chy a píli a u�itel�m se dostalo naopak 
pod�kování od žák� za pé�i a trp�livost. Vycházející žáci p�evzali od starostky 
obce Anny Markové Pam�tní list a drobný dárek. P�edškoláci z mate�ské školy 
byli ozdobení šerpou s nápisem „Prv�á�ek“. 

 Všichni žáci 9. ro�níku byli p�ijati na st�ední školy a obory, které si zvolili. 
setkání abiturient� základní školy 
 Setkání absolvent� „starších“  ro�ník� nyní základní školy v Novém Hrádku se 

konají v�tšinou po 1-2 letech. „Mladší“ ro�níky se scházejí v�tšinou po 5 
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letech nebo p�i „kulatém“ životním výro�í bývalých spolužák�. N�kte�í se 
setkají u základní školy, prohlédnou si ji a odejdou ke spole�nému posezení 
v pohostinství Na Kovárn�. P�ípadn� na místním h�bitov� navštíví hrob svého 
spolužáka a položí na n�j kyti�ku. Namátkou-v roce 2002 se v �ervnu na 
pozvání Evy Holinkové sešli spolužáci po 25 letech, v zá�í na pozvání V�ry 
Lemfeldové žáci ro�níku 1947 po 40 letech a v listopadu na pozvání Josefa 
�erného se uskute�nilo setkání po 43 letech. 

 
 
 
 

Z a s t u p i t e l s t v o   o b c e 
 
 
po�et obyvatel   
 K 31. 12. 2002 m�la Obec Nový Hrádek 712 obyvatel. Narodily se 4 d�ti , 

všichni chlapci, zem�elo 10 ob�an�, p�ist�hovalo se 21 a odst�hovalo se 19  
obyvatel. 

odstran�ní pahýl� lip  
 14. února 2002 Aleš Poul, civilká� Miloš Vyhnálek a Ivo Št�pán uvolnili, 

pokáceli a odvezli pahýly 3 odumírajících lip na nám�stí. 
likvidace �erné skládky v �ásti Dlouhé  

V listopadu 2001 vypsal referát životního prost�edí OkÚ v Náchod� v��i Obci 
Nový Hrádek správní �ízení, které se týkalo likvidace �erné skládky v obecním 
lese p.�. 117/8 v k.ú. Dlouhé do 31.5.2002. Díky ú�inné pomoci V�E, SÚS a 
p�edevším místních hasi�� se skládku poda�ilo zlikvidovat a zavézt zeminou. 
K místní komunikaci vedoucí ke skládce byla umíst�na dopravní zna�ka zákaz 
vjezdu a majitelé objekt� v okolí skládky obci dokladovali zp�sob, jakým 
likvidují své odpady. Pro vedení obce to byl t�žký úkol, který jí jako 
vlastníkovi plyne ze zákona. Zbývá jen doufat, že se díky nekázni neznámých 
pachatel� skládka znovu neobnoví a plocha z�stane zelená. 

volby do Poslanecké sn�movny Parlamentu �eské republiky  14. a 15. �ervna 2002 
Celkem bylo zapsáno 570 voli��. Po�et platných odevzdaných hlas� byl 386, 
což odpovídá volební ú�asti 67,7 %. Voli�i si vybírali z kandidát� 14 volebních 
stran. V obci zvít�zila Koalice KDU-�SL, US-DEU se 102 hlasy, tj. 26,4 %. 
Druhá byla ODS, 88 hlas� tj. 22,8 % a t�etí �SSD 67 hlas�, tj. 17,4%. KS�M 
byla �tvrtá , 46 hlas�, tj. 11,9 %. 

h�bitovní ze� a schody 
 P�ed novohrádeckou poutí a oslavami 640 let farnosti v �ervnu byla dokon�ena 

t�etí etapa opravy h�bitovní zdi v�etn� vybudování nových schod� se zábradlím 
u hlavního vchodu do kostela. �ást zdi, která je místní památkou, byla sm�rem 
do nám�stí a u schod� nov� nahozena. 

likvidace PET lahví 
 Po ro�ním p�edb�žném zkoušení sb�ru Pet lahví do pytl�, uzav�ela obec 

s odb�ratelskou firmou Scheele, s.r.o.Broumov smlouvu na dobu neur�itou. 
Sb�r lahví na jejich recyklaci je provád�n 4 krát ro�n�. Na každý svoz se 
shromáždí 60-80 pytl� po cca 65 sešlápnutých lahvích. Je to velký p�ísp�vek 
ekologické likvidaci odpadu a navíc s mírným finan�ním ziskem od firmy 
EKO-COM. 

demolice �p. 26 Pa�ízkových-18. b�ezna 2002 za�átek 
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  V �ervnu a v �ervenci 2002 byla dokon�ena povolená demolice domu �p. 26 
Pa�ízkových, který po léta obci sloužil jako skladišt� materiálu. Musel ustoupit 
novému �ešení místních komunikací a ve�ejného prostranství u nov� stav�ných 
bytových dom� a v návaznosti na starou zástavbu s umožn�ním výjezdu 
sm�rem dozadu. Bourání se provád�lo od st�echy nejprve odborníky, pozd�ji 
zájemci o odkoupení cihel. P�edem i p�i bourání se d�m vyklízel, materiál se 
prodával nebo byl p�enecháván za uklizení. Musel se vy�ešit také problém se 
zbouráním komína. Velkou pomoc v záv�re�né fázi obci poskytla firma 
Špelda, pozemní komunikace, se svou mechanizací. Materiálem z demolice 
byla spravována cesta u sokolovny a p�edevším byla spravena cesta na Rzech 
k Martinkovým. Firma Špelda provedla také vy�išt�ní a následný odvoz 
žulových kostek, které byly u Pa�ízkových skladovány, na skládku za hasi�ské 
cvi�išt� naproti sokolovn�. Byly spraveny také díry po skácených pahýlech lip 
na nám�stí  a instalována vpus� na cest� od Jedle k penzionu Hrádek.Úprava 
okolí posledního postaveného domu Roubal�v kopec �p. 347 byla dokon�ena 
13. zá�í 2002. 

povod	ová obecní sbírka 
 Katastrofa, která postihla naši republiku v podob� ni�ivých srpnových povodní, 

podnítila i v naší obci lidskou solidaritu s postiženými povodní. Po 
opakovaných dotazech na organizaci finan�ní sbírky v obci se Obec Nový 
Hrádek rozhodla založit povod�ové konto a od 15. do 31. srpna 2002 provád�t 
sbírku s p�edáváním hotovosti na obecní ú�ad se zápisem do sb�rací listiny a 
s vlastnoru�ním podpisem dárce. Výsledkem sbírky byla hotovost  60 030,- 
K�. Zastupitelstvo obce na svém zasedání 10. zá�í po zvážení rozhodlo darovat 
peníze t�žce postižené obci Dolní Be�kovice u M�lníka, které voda krom� 
�ady rodinných dom� poni�ila také školu, obecní ú�ad hasi�skou zbrojnici 
odnesla zcela i s vybavením. Díky 119 nezištným dárc�m mohla naše obec 
alespo� symbolicky pomoci postižené obci, velikostí srovnatelné s obcí naší. 
Starostka Dolních Be�kovic Danuše Smolová nám v pod�kování v �íjnu 
napsala : „Vážení p�átelé, Obec Dolní Be�kovice byla zasažena p�ímou 
povod�ovou vlnou v srpnu letošního roku. Zasaženo bylo v Dolních 
Be�kovicích a Vlin�vsi 429 dom�, z toho 230 dom� do 180 cm vody a bláta. 
Veškeré za�ízení v t�chto domech bylo zni�eno. 18 dom� je ur�eno k demolici, 
47 dom� je sledováno a p�edpokládá se, že do jara 2003 i z t�chto dom� bude 
zhruba polovina ur�ena k demolici. U zbývajících dom� byly zaplaveny sklepy 
a vzhledem k tomu, že se v�tšinou jedná o rodinné domky, byly zde 
znehodnoceny vodárny, kotle, boilery apod. Voda zde z�stala velmi dlouho a 
vlhko za�alo i u t�chto dom� vzlínat do obytných místností. P�edb�žný odhad 
na úhrad� náklad� spojených s likvidací odpad� po povodni je 8,7 mil.K�. 
Škody na obecním majetku (školy, školní t�locvi�ny, budova OÚ apod.) a 
komunikacích jsou odhadnuty na 10,6 mil.K�. D�kujeme Vám za podporu 
morální i finan�ní. Pod�kujte za nás všem dobrým lidem.“ Námi v�novaná 
hotovost byla použita pro školní družinu. 

sbírka organizovaná místní skupinou ��K 
 Místní skupina �erveného k�íže z iniciativy Jany Šotolové uspo�ádala ve dnech 

19. až 21 srpna 2002 samostatnou sbírku. P�isp�lo do ní 11 závod� a 
podnikatel� a 16 soukromých osob. Celkem bylo vybráno 30 800,-K�. Za v�tší 
finan�ní �ást byl zakoupen vysoušecí stroj (cca 20 tisíc K�) a za menší �ást 
lékárenské a drogistické zboží. Vysoušecí stroj byl odvezen do Hrádku u 
Sušice v jižních �echách a shora uvedené zboží bylo dáno k dispozici 
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Hasi�skému záchrannému sboru v Hradci Králové. P�edsedkyn� J. Šotolová do 
místního zpravodaje napsala: „Up�ímný a srde�ný dík všem, kte�í do sbírky pro 
postižené povodní p�isp�li., a tím dokázali, že máme srdce otev�ené soucitu a 
v�li pomoci. S takovými lidmi kolem sebe je št�stí žít.“ 

záv�re�né zasedání zastupitelstva obce 
24. �íjna 2002 se v kin� konalo poslední, 50. zasedání zastupitelstva obce p�ed novými 
komunálními volbami. Starostka Anna Marková p�ednesla následující hodnocení 
volebního období 1998-2002:  

 
 Vážení a milí spoluob�ané a p�íznivci naší obce, 
 
 Jsem velmi ráda, že jste p�išli a projevili tím zájem o d�ní v naší obci, up�ímn� vás všechny vítám a 
srde�n� zdravím. 
  
 V�bec není lehké provést zhodnocení 4 let života v obci a na nic podstatného p�i tom nezapomenout. 
Jedním z ukazatel� vývoje bezesporu je po�et obyvatel. Na za�átku uplynulého volebního období k 31.12.1998 
žilo v obci 685 obyvatel, k témuž datu v r. 1999 691 obyvatel, v r. 2000 703 obyvatel a v r. 2001 712 obyvatel. 
V druhé polovin� minulého století po n�kolik desítek let docházelo k neustálému poklesu po�tu trvale žijících 
obyvatel v Novém Hrádku. Na p�elomu století a vlastn� i tisíciletí, v roce 2000, se tento trend doufáme že trvale  
zastavil a dokonce obrátil. Nejnižší po�et obyvatel za posledních 15 let byl v roce 1998, tj. 685, nejvyšší je 
naopak k 1.1. 2002  712 a p�evyšuje nap�. po�et 710 z roku 1987. Uvedený p�ehled zd�raz�uji proto, že 
schválení rozsáhlé výstavby obecních byt� po dlouhé dob�- od dob 1. republiky- bylo správné rozhodnutí. 4 
byty byly vybudovány rekonstrukcí ve staré zástavb�, 18 b.j. potom ve t�ech nových bytových domech na 
Roubalov� kopci. Nové byty p�ilákaly do obce mladé lidi a po�et obyvatel za�al r�st, a to je velmi pozitivní. 
Prioritou volebního období 1998-2002 byla tedy bytová výstavba s využitím státních dotací. 
 
Nyní mi dovolte stru�né p�ipomenutí hospoda�ení obce v jednotlivých oblastech: 
 
vodní hospodá�ství 
 Vodovodní �ad a kanalizace byla prodloužena od kina k nov� stav�ným obecním dom�m. Na novou 
kanalizaci bezprost�edn� navázala i výstavba �isti�ky odpadních vod pro nové domy, možnost napojení na 
�OV dostalo i n�kolik majitel� blízkých dom� starší zástavby. Vzhledu obce p�i p�íjezdu od Rokole velmi 
prosp�la úprava bezejmenného toku u Burketova mostu. Veškeré náklady na úhradu této akce za�azené mezi 
projekty velkého významu v plné výši cca 2,5 milionu K� platil stát. 18.�íjna 2001 správce místního vodovodu 
VaK Náchod provedl na základ� rozhodnutí hygienické stanice napojení obecní vodovodní sít� na Polickou 
k�ídovou pánev. 

 
odpadové hospodá�ství 
 Svoz komunálního odpadu v obci v�etn� �ásti Dlouhé a dvakrát ro�n� také svoz nebezpe�ných složek 
vyt�íd�ných z KO provádí ke spokojenosti vedení obce i ob�an� firma Marius Pedersen. Smlouva je sepsána také 
s firmou Scheele, s.r.o. na �tvrtletní svoz použitých sešlapaných PET lahví v pytlích. Velkoobjemový 
kontejner na plasty byl nahrazen 5 žlutými kontejnery na ostatní plasty. T�ídí se dále sklo, za pomoci SDH 
železo a v ZŠ se sbírá papír. �tvrtletní finan�ní �ástky poskytované obci za t�íd�ný odpad firmou EKO-
COM nejsou vysoké, ale mírn� rostou. D�kujeme všem ukázn�ným ob�an�m, kte�í odpad t�ídí, umož�ují jeho 
recyklaci a obci získat navíc t�eba malou finan�ní �ástku. Mnohým ob�an�m však bohužel stále chybí káze� a 
chovají se nešetrn� k p�írod� a sobecky v��i spoluob�an�m. Je stále velmi t�žké uhlídat vznik �erných skládek, 
po�ádek u odpadkových koš�, kontejner�, �istotu ve�ejných prostranství. Nov� byl instalován na nám�stí koš na 
psí exkrementy, další budou postaveny podle pot�eby. Likvidace odpadu je stále asi z jedné poloviny dotována 
obcí. 
 
lesní hospodá�ství 
 Hospoda�ení v obecních lesích se �ídí lesní hospodá�skou osnovou. Na správnost zp�sobu hospoda�ení 
v lesích dohlíží obecní hajný ing. Vratislav Mareš. Sleduje t�žební limity a  dotace. Pro vyšší t�žbu 
v minulých letech se v letošním roce žádná t�žba neplánuje.  
 
místní komunikace 
 Stálý nedostatek finan�ních prost�edk� nedovoluje v n�kterých �ástech obce opravit cesty. Se státní 
dotací se poda�ilo vyasfaltovat cestu a prostranství mezi ZŠ a obecním domem �p.59, provést dlouhodob� 
plánovanou opravu cesty k Martinkovým na Rzech s využitím materiálu z demolice �p. 26 Pa�ízkových. 
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Tímto materiálem se také �áste�n� spravila cesta za sokolovnou. Upraveno bylo prostranství v�etn� ozelen�ní a 
vybudovány p�ístupové komunikace k novým dom�m u kina. Byla provedena p�i finan�ní spoluú�asti obce 
oprava most� po povodni na Olešence v r.1998. Na n�kterých cestách byly upraveny splávky a byly provedeny 
drobné opravy chodník�. Dluhem z�stává oprava cesty okolo Velosu a k Písníku. Na vybraných obecních 
cestách se provádí zimní údržba. V prvních dnech letošního roku musela obec pro nadm�rnou sn�hovou nadílku 
na vlastní náklady nechat odvozit sníh z nám�stí (120 aut). 
 
obchod 
 Zásobování ob�an� je stabilizované. S úrovní stávajících obchodních za�ízení, kulturou prodeje a 
nabízeného sortimentu je možné vyjád�it uspokojení. Dalšímu rozší�ení obchodní sít� však nic v cest� nestojí. 
�astý náhodný stánkový prodej, prodej ve vestibulu kina i ob�asný prodej z aut (pracovní od�vy, l�žkoviny, 
prádlo, obuv, potraviny, ovoce aj.) ovliv�uje obrat stálých obchodních za�ízení. Dob�e a ke spokojenosti  
návšt�vník� obce zejména pro p�íhodné umíst�ní na nám�stí funguje penzion Na Hrádku. Vítané je prodloužení 
služeb restaura�ního za�ízení Na Kovárn� od 11 hodin. 
 
kino 
 Budova místního kina p�es p�vodn� plánované jednoú�elové využití  má v obci nezastupitelnou úlohu. 
Krom� filmových p�edstavení (asi 25 ro�n�) se využívá k po�ádání koncert�, ve�ejných sch�zí, školních 
akademií, divadel a p�ednášek. Udržování budovy v provozuschopném stavu vyžaduje zna�né finan�ní náklady a 
soustavnou pé�i, kterou po léta v�nují kinu manželé Jan a Marie Martínkovi. 
 
knihovna    
 Knihovna má d�ležitou úlohu zejména p�i výchov� mladých �tená�� a jako služba senior�m. 
Dlouhodob� a se zaujetím ji vede knihovnice Marie Grimová. Velký význam má úzké napojení obecní knihovny 
na M�stskou knihovnu v Náchod�. V letošním roce byla vypracována z�izovací listina Obecní knihovny 
v Novém Hrádku a nový knihovní �ád.  
 
komise pro ob�ady a slavnosti  
 Tato komise sloužící ob�an�m všeho v�ku má v obci dlouholetou dobrou tradici. Pracuje ve složení 
Kv�toslava Grulichová, Milada Dostálová, Marcela Havrdová, Eva Holinková, V�ra Lemfeldová a Jana 
Škodová. Komise pravideln� zajiš�uje vítání ob�ánk� do života, její �lenky navšt�vují starší ob�any p�i 
životních výro�ích, podílí se na organizování ob�anských poh�b�. Na požádání rodiny se se zesnulými ob�any 
lou�il Josef Svato�. 
 
kronika   
 Obecní kronika je vedena v písemné a obrazové form�. Písemné zápisy vede Anna Marková. 
Obrazovou dokumentaci zajiš�uje Ludmila Ježková, podílí se také Zden�k Trávní�ek, Pavel Bohadlo a Anna 
Marková. V lo�ském roce byla nato�ena videopohlednice Obce Nový Hrádek a jeho okolí firmou DVF.style. 
V m�síci b�eznu lo�ského roku byla otev�ena internetová stránka naší obce, kterou spravuje Petr Hlavá�ek. 
�ty�ikrát ro�n� vychází zpravodaj Frymburské ozv�ny redigovaný Ing.Ji�ím a Mgr. Hanou Hlavá�kovými a 
p�ispívá do n�j 5 stálých dopisovatel�. 
 
správa obce 
 Obecní ú�ad zajiš�uje veškerý chod obce po administrativní stránce, matri�ní záležitosti, styk 
s ob�any, s orgány státní správy a s ostatními institucemi a organizacemi. Na správu jsou kladeny stále v�tší 
nároky také vzhledem k reform� státní správy. Požadavk�m lze vyhov�t jedin� díky dlouholetým 
zkušenostem  ú�ednic Marie Markové a Kv�toslavy Špre�arové a jejich neustálému vzd�lávání na školeních, 
seminá�ích i samostudiem. Stále náro�n�jší se stává funkce starosty obce. Rostou jeho pravomoci i jeho 
zodpov�dnost. Pomocníkem obecního ú�adu jsou vojáci civilní služby. Od 1.12.2001 vykonává v obci tuto 
službu Miloš Vyhnálek. 
 
bytové hospodá�ství 
 Obec vlastní a spravuje celkem 24 byt� ve starší zástavb�. V �p. 123 (pošta)  6 byt�, v �p. 59 (u ZŠ) 
12 byt�, v �. 102 (MŠ)  1 byt,  v �. 288 (ZŠ)  1 byt  a v �p.300 (hasi�ská zbrojnice)  4 byty. Pro rozší�ení 
bytového fondu se v uplynulém období ud�lalo maximum. Všechny dostupné finance sm��ovaly na akci 
s názvem  Bytové domy 3x6 b.j. = 18 byt� na Roubalov� kopci. Podstatné je, že nové domy s �p. 347, 348, 
349 jsou zkolaudovány a pln� obydleny. V sou�asné dob� se dokon�ila rekonstrukce prostorného bytu 
v �p.123 financovaná z p�evážné �ásti z p�edplaceného nájemného. Neobsazený a p�ed rekonstrukcí je 
jednopokojový byt v �p. 59 po Zd. Šotolovi. Hodn� škod na obecních domech zp�sobila pro nadbytek sn�hu 
minulá zima. Na n�kolika domech musely být opraveny st�echy, koryta, svody. Generální opravou prošly 
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komíny na �p. 59. a �p. 300. Stav starých  obecních bytových dom� není dobrý a bude neustále vyžadovat 
finance na opravy. Obec zažádala o p�ísp�vek ze Státního bytového fondu pro ob�any i pro své ú�ely, žádost je 
zatím bez odpov�di. 
  
ve�ejné osv�tlení 
 P�es sv�domitou pé�i Jaroslava Balcara a Ji�ího Škody se stav ve�ejného osv�tlení zvlášt� v n�kterých 
�ástech obce neustále zhoršoval a osv�tlení by pot�ebovalo celkovou rekonstrukci. Finan�ní možnosti obce 
umož�ují pouze odstra�ování poruch. P�ednostn� se bude muset vybudovat osv�tlení u nových bytových dom�. 
S v�tším rozši�ováním po�tu sv�telných bod� není možné z nedostatku financí po�ítat. Pravideln� se zajiš�uje 
chod a provádí údržba v�žních hodin. Od 1. zá�í 2002 p�evzal pé�i o ve�ejné osv�tlení Libor P�ibyl. 
 
poh�ebnictví  
 Na základ� platnosti nového zákona o poh�ebnictví byl v �ervnu schválen na dobu p�íštích 10 let �ád 
ve�ejného poh�ebišt�, který vypracoval Josef Svato�. �ád bude vyv�šen na ob�adní síni. Celoro�ní údržba 
h�bitova zahrnující se�ení trávy, hrabání listí, odvoz h�bitovního odpadu aj. vybrané poplatky z hrobových míst 
zdaleka nepokryjí.Byly provedeny 3 etapy opravy h�bitovní zdi jako kulturní památky za finan�ní 
spoluú�asti státu. 
 
ve�ejná zele	    
 Vzhled obce je siln� ovlivn�n pé�í o zele� na ve�ejných prostranstvích. Se�ení parku, školních zahrad, 
hrabání listí, úklid ve�ejných prostranství, pé�e o stromy, o záhony r�ží a kv�tinové truhlíky, zajiš�ovaná také 
díky nezištné pomoci ob�an�, p�ispívá k vytvá�ení celkov� dobrého dojmu o naší obci. 
 
zdravotnictví 
 Provizorium v obsazení obvodního léka�e p�íchodem MUDr. Josefa Soukupa, který si otev�el 
soukromou ordinaci  1. 10. 1999, bohudíky pominulo. Léka� dojíždí také do domova d�chodc� v Náchod�. 
29.ledna 2001 byla otev�ena soukromá výdejna lék� Dr.Irenou Kriegelovou a velmi dob�e plní svoji funkci. 
Nadále z�stala zachována ordinace zubní léka�ky, ve které bylo opraveno sociální za�ízení. Funguje také d�tská 
poradna. 
 
školství  
 Základní škola má již n�kolik let právní subjektivitu. Organiza�ní zm�nu má tedy za sebou. Vzhledem 
k reform� ve�ejné správy a z d�vodu rušení okres� p�ejde do právní subjektivity k 1.1.2003 také mate�ská 
škola s �ástí školní jídelna. Celá p�em�na je zna�n� organiza�n� a bude následn� i finan�n� dosti náro�ná. 
Metodické vedení p�em�ny poskytované OkÚ v Náchod� a KÚ v Hradci Králové není zkoordinované a je dosti 
nesrozumitelné. Všechny závazky z p�edchozích organiza�ních složek obce, kterými byly MŠ a ŠJ, z�stanou 
zachovány. P�i dodržení záv�r� hygienické prov�rky se otev�ela možnost zavést b�hem p�íštího roku 
stravování cizích strávník�. ZO p�i minulém zasedání schválilo z�izovací listinu nového subjektu s tímto 
bodem. Ve školní jídeln� byla na základ� požadavk� hygieny v letních m�sících r. 2001 vybudována finan�n� 
nákladná nová vzduchotechnika . 
 
 
Vážení p�ítomní, 
  
 není  to zdaleka všechno, co by bylo dobré vám �íci, ale doufám, že jsem nezapomn�la na nic 
podstatného. Následn� mi dovolte vyslovit up�ímné pod�kování. D�kuji vám všem v�rným, kte�í jste m� 
podporovali i pouhou p�ítomností zde v sále kina na zasedáních, kte�í jste neodmítli poskytnout mi t�eba dobrým 
slovem pomoc, když jsem si nev�d�la rady nebo mn� docházely síly. 
  P�edevším pat�í mé díky tomu, kterého mi bylo dáno vyst�ídat v polo�ase – místostarostovi Pepíkovi 
Svato�ovi. Pepíku jsem ráda, že jsme p�es všechny peripetie vše dotáhli do konce volebního období. Není v�bec 
myslitelné, že bych stavbu t�etího domu a další v�ci mohla zvládnout sama. Asi to nedovedu tak �íci, ale dob�e 
vím, a ješt� více než d�íve, co jsi pro Hrádek za ta léta ud�lal. Díky. D�kuji i druhému místostarostovi Vla	kovi 
�íhovi za to, že m� zasv�coval (asi marn�)do stavebních záležitostí a �íkal „to bude dobrý“, Petru Lemfeldovi za 
to, že pe�oval „o duchovno“ a organizoval kulturu v obci, Ing.J.Hlavá�kovi a Ing. Antonínu Machovi za psaní 
zápis� ze zasedání zastupitelstva. Ing.P.Sobotkovi za radu ve v�cech finan�ních a všem ostatním �len�m ZO za 
práci ve výborech a komisích, za názory a podporu. 
 Dále d�kuji za vysoce profesionální práci se schopností p�edvídat v�ci p�íští ú�etní a matriká�ce 
M.Markové, také K. Špre�arové, Lucince Poulové za udržování vzorného po�ádku v prostorách OÚ, všem shora 
jmenovaným ob�tavým �lenkám komise pro ob�ady a slavnosti, obecnímu prapore�níkovi Josefu Drašnarovi, 
vedoucí kina, knihovnici, L.Ježkové za p�kné obrazové kroniky, pracovník�m pe�ujícím o ve�ejné osv�tlení – 
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J.Balcarovi, J.Škodovi, a nov� L.P�ibylovi,  pracovníkovi civilní služby,  ochotné dvojici p. Šritr-Pohl, 
pracovitým ženám pe�ujícím o r�že, kv�tinové truhlíky a úklid listí L.Bohadlové, M.Hlavá�kové a O.�erné, 
místním hasi��m, jmenovit� starostovi J.Bekovi a I.Št�pánovi zejména za pomoc s likvidací �erné skládky u 
hranic, ��K – Jan� Šotolové za povod�ovou sbírku na vysouše� a J.Drašnarovi za to, že ho odvezl do 
postiženého Hrádku u Sušice, vedení a pracovník�m v.d.Velos za pomoc p�i opravách všeho druhu. D�kuji i 
všem firmám, které v obci odvedly dobrou práci A pracovalo jich n�kdy i n�kolik najednou – Zilvar stavební, 
K.Špelda pozemní komunikace a další. 
 Chci pod�kovat všem, se kterými jsem spolupracovala : �editeli i u�itel�m ZŠ, �editelce MŠ, 
pracovnicím ŠJ, vedoucí pošty, farnímu ú�adu, p�edstavitel�m všech místních podnik�, organizací a soukromým 
podnikatel�m. D�kuji i nadaci M�sta Náchoda za finan�ní dar na podporu kultury v obci. 
 
 
 Ješt� jednou srde�ný dík všem.  
 

A� se da�í t�m, kte�í m�li odvahu a byli ochotni kandidovat do následujícího volebního období 
 D�kuji vám za pozornost. 
 
 
          Anna Marková 
               starostka 
 
 
volby do zastupitelstev obcí 1. a 2. listopadu 2002 

Celkem bylo zapsáno 558 voli��, po�et platných hlas� byl 361, tj. 66,1%. 
Ú�ast na volbách klesá (proti r.1998 o 6,8%). Do komunálních voleb 
kandidovalo 24 ob�an� za 2 strany KDU-�SL, �SSD a 11 jako nezávislí.Do 
zastupitelstva obce byli zvoleni podle po�tu hlas� MUDr. Josef Soukup, 
Vladimír �íha, Petr Lemfeld, Irena Fišerová, Libor P�ibyl, Petr Bohadlo, Ing. 
Vratislav Mareš, Miloš Langr, Zden�k Drašnar, Olga Beková a Ing. Jana 
Šinkorová. 

chodník u Trávní�k� 
 Firma Špelda 1.listopadu 2002 za�ala s dobudováním chodníku v ulici 

K Jav�rku u Trávní�k�, který z�stával mnoho let nedokon�ený z d�vodu 
stavby jejich domu a nedo�ešených vlastnických práv k pozemk�m. P�estože 
po�así pracem p�íliš nep�álo, za�ínala zima, chodník byl úsp�šn� b�hem 14 dn� 
dokon�en. Na �asté oprávn�né urgence byly opraveny i nejv�tší díry na cest� u 
Velosu.   

ustavující zasedání a volba starosty 
 14. listopadu 2002 se uskute�nilo první ustavující zasedání �len� nového 

zastupitelstva. Zvolení �lenové po složení zákonem p�edepsaného slibu 
provedli volbu nových p�edstavitel� obce. Starostou obce na �ty�leté volební 
období byl zvolen Vladimír �íha a místostarostou Petr Lemfeld. Jedná se o 
jediné 2 �leny, kte�í p�ešli z p�edchozího zastupitelstva. Na 2. zasedání 26.11. 
byly mj. ustanoveny výbory- finan�ní : Z.Drašnar (p�edseda), Ing.J.Šinkorová, 
M.Rufferová(aktivistka), kontrolní:  Mudr.J.Soukup (p�edseda), O.Beková, 
Mgr.V.Voltrová (aktivistka) a komise – stavební a bytová : L.P�ibyl 
(p�edseda), M. Langr, P.Bohadlo.                      
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K  u l t u r a 

 
O po�ádání kulturních akcí, spole�enské vyžití ob�an� se stará obec, Sokol, 
hasi�i, školy, místní kino a obecní knihovna. Obecní knihovna má novou 
z�izovací listinu a knihovní �ád. Obec jí každoro�n� poskytuje finan�ní dotaci k 
zajišt�ní jejího chodu, zejména na zap�j�ení knižního fondu od knihovny 
z Náchoda pro aktualizaci a dopln�ní fondu vlastního. Zna�n� dotovaný je 
provoz kina. 

Sokolský ples 
 5.ledna 2002 TJ Sokol uspo�ádala tradi�ní Sokolský ples. 240 platícím 

ú�astník�m k tanci a poslechu hrála hudba MAXI BEND. Vkusná výzdoba, 
p�kné p�edtan�ení 4 pár� tane�ního klubu Finist a 2 dosp�lých pár�, bohatá 
tombola a zábava na úrovni dokazují, že dobrá tradice sokolských ples� 
pokra�uje. 

2. reprezenta�ní ples SRPDŠ p�i ZŠ a MŠ 
 26. ledna se uskute�nil již podruhé ples po�ádaný místní MŠ a ZŠ. Ú�astník�m 

plesu hrála hudba TROP. Ples si získává oblibu a buduje se nová tradice. 
Sponzo�i jsou št�d�í a ochotn� dávají dary do tomboly. 

D�tský karneval 
27. ledna se do p�íjemn� vytopeného sálu sokolovny sešly op�t d�ti s rodi�i a 
prarodi�i k vy�ád�ní v maskách. Karneval pat�í k nejnavšt�vovan�jším a 
nejoblíben�jším d�tským akcím. Pro 250 ú�astník� p�ipravilo karneval 12 
organizátor�. 

Hasi�ský bál 
9. února se konal velmi zda�ilý a hodn� navštívený Hasi�ský bál. Tane�ník�m 
mladšího i st�edního v�ku hrála hudba ELASTIC. 

Sobuláci 
 13. dubna do místního kina p�ijela dechová kapela Sobuláci z malebné 

slovácké d�diny Sob�lky u Kyjova. Kapelníkem hudby s 60 letou tradicí je 
Vlastislav Kostiha, stejné p�íjmení m�l i její zakladatel, jeho d�da. V�kový 
pr�m�r kapely je 25 let. Muzika hraje ve 12 lidech, provázejí ji 2 zp�va�ky a 2 
zp�váci a výborná konferenciérka. Asi 90 poslucha�� bylo uneseno 
vynikajícím výkonem mladých slováckých muzikant�, kte�í temperemantn� 
hráli celé 2 hodiny. 

Camerata nova Náchod 2002 
 23. kv�tna 2002  se v rámci 32. ro�níku festivalu komorních sdružení 

Camerata nova Náchod 2002 konal v kostele sv Petra a Pavla koncert dvou 
orchestr�-MUSICA PER FIATI Náchod s um�leckým vedoucím M. 
Poutníkem a Komorního sdružení VLAHOL Praha se sbormistrem J. 
Petrdlíkem. Dojem z vystoupení obou soubor� byl velmi silný, zvláš� dojemn� 
zap�sobily krásné zp�vy mladých um�lc� z Prahy. 

Posvícenská zábava 
 28. zá�í místní sokolové uspo�ádali Posvícenskou zábavu p�i hudb�  

HEKTOR. Pro 187 ú�astník� zábavu organizovalo 15 dobrovolník�. 
Teplá buchta 
 23. listopadu se v sokolovn� za velkého zájmu 204 mladých poslucha�� konal 

rockový koncert hudební skupiny nazvané Teplá buchta . 



 12

Váno�ní koncert 
 15.prosince 2002 se uskute�nil v místním kin� z iniciativy vedení obce v �ase 

p�edváno�ním Váno�ní koncert žák� hudebního odboru ZUŠ v Náchod� za 
um�leckého vedení Jaroslava Vl�ka. Program koncertu byl sestaven 
z váno�ních písní, koled a hudby klasicismu a baroka. Mladí hudebníci 
p�edvedli tradi�n� velmi p�kný výkon. Poslucha�e zaujaly zp�va�ky, 
konferenciér a p�edevším zpívající trumpetista Št�pán P�ibyl. 

Št�pánská zábava 
 O druhém svátku váno�ním 26. prosince 2002 se v sokolovn� sešli v po�tu 305 

lidí p�edevším mladí, aby si zatan�ili a dob�e se pobavili na Št�pánské zábav� 
.K tanci a poslechu jim hrála hudba HEKTOR, o organizaci se staralo 15 
dobrovolník�. 

Váno�ní povídka 
 Mladí v��ící nacvi�ili a 26.prosince 2002 p�edvedli v kostele p�edstavení 

Váno�ní povídka. 
Z �ech až po Ararat 
 P.Jaroslav Linhart 29.prosince 2002 p�ednesl v kin� velmi hodnotnou 

p�ednášku z cesty do Turecka nazvanou Z �ech až po Ararat .P�kné 
diapozitivy, zasv�cený výklad a p�sobivá hudba zaujaly všechny p�ítomné 
poslucha�e, kte�í obsadili celou polovinu kina. 

 
  

 
 

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

O místním Sboru dobrovolných hasi�� v roce 2002 na valné hromad� 29.12.2002 sd�lila Petra 
P�ibylová : 
  
        „Naše �lenská základna k dnešnímu dni �ítá 84 �len�. 
        I v letošním roce byla snaha udržet a zvelebit to, co jsme v t�ch minulých letech 
vybudovali. 
        Prostor našeho cvi�išt� si stále žádá nejr�zn�jší opravy a úpravy, které vedou k 
zdokonalení a k naší spokojenosti. Zmi�me pravidelné se�ení, které provádí bratr Ivo Št�pán 
spolu s p. Alešem Poulem. V letošním roce došlo k osázení okraje cvi�išt� stromky. 
        Neustálou a pravidelnou pé�i pot�ebuje i naše cisterna. V�tší opravou prošla 
p�evodovka. Tato oprava stála 28 028,- K�. Menší opravy a STK jsou samoz�ejmostí.Je tedy 
neustále pln� p�ipravena k okamžitému výjezdu. Povšimnout si budete moci i nového 
ozna�ení na dve�ní �ásti vozidla.   Samoz�ejm� pod neustálou kontrolou je i ostatní technické 
vybavení sboru. 
        Naše každoro�ní snaha být hlavn� užite�ní pro naši obec, se odvíjí od požadavk� 
obecního ú�adu. Letos jsme op�t provedli svoz kovového odpadu a zajistili jarní úklid 
místní komunikace. Na žádost obce byla zlikvidována a zasypána �erná skládka u hranic. 
Nejv�tší kus práce a tím i pod�kování pat�í Ivovi a Radimovi Št�pánovým, kte�í zap�j�ili 
techniku. Zkrátka nep�išel ani Písník, kde byla už celkov� dod�lána podlaha a provedeno 
zazimování.   
        Náš sbor je veden jako sbor vysoké kvality, o �emž se m�žeme p�esv�d�it nejenom na 
naší odvedené práci, ale i na výjezdových cvi�eních  a  na sout�žích, na kterých také 
dosahujeme vynikajících výsledk�. Nic není zadarmo, a tak i naši �lenové musí absolovovat 
nejr�zn�jší školení , seminá�e, cvi�ení na dýchací p�ístroje, pracují s d�tmi a v neposlední 
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�ad� musí tomu všemu v�novat sv�j �as a chu� toto všechno d�lat. Dá to mnohdy mnoho 
práce, ale na kvalit� našeho sboru je vid�t, že to za to stojí. Odm�nou nám dosp�lým i d�tem 
byla jist� nezapomenutelná exkurze ve Velkém Po�í�í u profesionálního záchranného 
hasi�ského sboru. D�kujeme Davidu Bekovi za zprost�edkování. 
        I nadále se snažíme spolupracovat s místním Sokolem a samoz�ejm� i se základní  
školou. Zabezpe�ujeme požární hlídky na nejr�zn�jších akcích. Náš sbor se ú�astnil i oslav  
založení farnosti na Novém Hrádku. 
        Naše kulturní a spole�enská �innost byla založena na tradici. V únoru po�ádáme 
každoro�n� Hasi�ský bál, za�átkem léta pak pou�ové opékání a podzimní posezení i pro 
naše �leny a p�íznivce.Nem�li bychom se ani zapomenout zmínit o tradi�ním pod�kování 
našim �lenkám u p�íležitosti Dne matek a na blahop�ání k jubileím našich �len�.  
        Jak víte letos op�t došlo k ni�ivým povodním, které si vyžádaly mnoho škod. Náš sbor 
proto p�isp�l na následky povodní jedné z nejvíce postižených vesnic �ástkou 5000,- K�. Je 
to vesnice Dolní Be�kovice. Velikostí se rovná Novému Hrádku. Finan�ní dar byl p�edán 
p�ímo tamnímu sboru dobrovolných hasi��. O požáru na za�átku tohoto roku jste také jist� 
slyšeli. Bylo to v Brn� a bohužel zde p�išli i hasi�i o život. I tentokráte jsme p�isp�li �ástkou 
1000,- K� na konto poz�stalým.  
        V letošním roce naše výjezdové družstvo zasahovalo u dvou požár�. 22.4.2002  byl 
hlášen požár rodinného domu v Novém M�st� n.Met. Jednalo se o    oblíbenou vinárnu „ U 
Drašnar�“, kde vinou špatné manipulace s ohn�m chytlo plynové potrubí. Zásahu se 
zú�astnilo více sbor�, z d�vodu nebezpe�í výbuchu. Za spolupráce dobrovolných a 
profesionálních hasi�� byl ohe� zdárn� uhašen. 
  6.5.2002 byl nahlášen požár osobního automobilu na silnici u „Hájenky“. Naše 
družstvo dorazilo na místo jako první a p�i p�íjezdu profesionál� bylo vozidlo zcela uhašeno. 
Vozidlo bylo zni�eno, ale ke zran�ní osob nedošlo. 
     Zkouška na dýchací p�ístroje se koná každoro�n� a nejinak tomu bylo i letos, kdy jsme 
20.5. a 19.11. tuto zkoušku provedli. Polygonem ve Velkém Po�í�í prošel každý �len 
výjezdového družstva. Zkoušku lze hodnotit jako náro�nou, ale nezbytnou. 
     Naše výjezdové družstvo má 17 �len� ve složení : Bek Ji�í, Suchánek Vladimír, Grim 
Milan, Grim Petr, Rázl Jaroslav, Št�pán Ivo, Bek David, Kova�ík Milan, Ruffer Petr, Bek 
Aleš, Špre�ar Jaroslav st., Špre�ar Jaroslav ml., Kova�ík Lukáš, Drašnar Josef, Grim Jarmil, 
Grim Milan ml., Klein Petr. Každý �len výjezdového družstva musí b�hem roku projít dvakrát 
odborným školením, prov�rkou dýchacích p�ístroj�, školením první pomoci a zdravotní 
prohlídkou. Naši p�ipravenost jsme si mohli ov��it i 20.9.2002, kdy se konalo spole�né 
aplika�ní cvi�ení v Mezilesí. Úkolem bylo dopravit vodu z potoka u výzkumného ústavu na 
objekt salaše. Zú�astnily se tyto sbory našeho okrsku: Blažkov, Slavo�ov, Sendraž, Mezilesí, 
Jest�ebí a náš sbor. Cvi�ení prob�hlo bez problém� a na vysoké úrovni. 
      Naše cisterna není využita pouze p�i výjezdech k požár�m, ale nap�. i na kropení zelen�, 
nebo na pomoc p�i cvi�ení mladých hasi�� v d�tském tábo�e v Kamenci. 
       V letošním roce jsme se zú�astnili dvou sout�ží. 
21.6.2002 jsme po�ádali okrskovou sout�ž v požárním útoku a štafet� p�tic. Výsledek byl 
výborný. Muži obsadili 1.místo, ženy po velkém boji s Blažkovem 2.místo. 
24.8.2002 se konal „ P�ibyslavský pohár“, na který jsme se d�kladn� p�ipravili a úsp�ch na 
sebe nenechal dlouho �ekat. Ženy v konkurenci 8 družstev bezpe�n� zvít�zily. Muži se 
nenechali zahanbit a vybojovali krásné 3.místo ze 16 družstev. Zde je vý�et zú�astn�ných 
sout�žících: Beková Olina, Grimová Jarmila, Beková Radka, Suchánková Martina, P�ibylová 
Petra, Rázlová Iveta, Rufferová Renata, Rufferová Tereza, Beková Václava, Bek ji�í, Špre�ar 
Jaroslav ml., Grim Jarmil, Grim Milan, Verner Václav, Bek David, Suchánek Vladimír, Bek 
Aleš, Klein Petr.  
     N�kolik slov o mládeži: 
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Kolektiv mládeže �ítá celkem 22 d�tí. Z toho 11 d�tí do 10 let a 11 do 15 let. Jako každoro�n� 
jsme se ú�astnili nejr�zn�jších sout�ží a cvi�ení. 

19.1.2002 byla sout�ž Hasi�ského trojboje v Jet�ichov�. Zde d�ti zdolaly disciplíny ve 
spojování p�lspojek, znalostí uzl�, topografických a grafických zna�ek 
z požární ochrany a starší d�ti ješt� testové otázky z požární ochrany. Mladší 
obsadili 13.místo z 20 družstev a starší 6.místo z 27 družstev. 

  
     20.4.2002   se konal jarní pohár Závodu požární všestrannosti v Šonov�. Mladší d�ti 

byly na 18.míst� a starší na 12.míst�. 
5.5.2002 se d�ti zú�astnily poháru starosty SDH Nízské Srbské. Na této sout�ži 

mladší žáci nebyli a hlídka starších byla 12. Z 25 družstev. 
11.5.2002         jsme se ú�astnili XIV.ro�níku Bohdašínského poháru v Bohdašín� u                                          

 �erveného Kostelce. I zde bylo velice slušné umíst�ní. Mladší byli na 8.míst� 
a starší na 7. míst�. 

24.5.-25.5.2002 se konalo okresní kolo pro mládež „ HRA PLAMEN“ v Josefov�. Starší    
žáci se na okres probojovali z obvodu Náchodsko-Novom�stsko ze t�etího postupového  
                           místa. Nakonec skon�ili na 9. míst�. 
22.6.2002 okrsková sout�ž u nás na Novém Hrádku.V požárním útoku a štafet� dvojic    

se mladší i starší umístili na 2. míst� 
5.10.2002 jsme se zú�astnili pohárové sout�že v Hronov�. Mladší skon�ili na 5.míst� a 

starší byli 1. z 29 hlídek. 
12.10.2002 byl branný závod v Mezilesí. V každé kategorii jsme m�li 2 hlídky. Starší se  
                       umístili na 3. a 29. míst� z 51 hlídek a mladší na 5 a 20. míst� z 24 hlídek.                                                                           
                      Tohoto závodu se ú�astnilo více než 350 d�tí ze �ty� okres�, a proto si t�chto                      
                       krásných umíst�ní ceníme nejvíce. 
3.8. – 17.8.2002 v t�chto dnech se konal letní tábor v „ KAMENCI“. Ú�astnili se tito žáci :  
                         Kubišta Josef, Kubišta Jan, Holinka Milan, Rufferová Tereza a Raule Jan. 
                         B�hem pobytu v tábo�e se konají dva cvi�né výjezdy k požáru, kde si vše 
                         zajiš�ují a uskute��ují d�ti. Rozvinují hadice od stroj�, spojují požární vedení 
                         a nakonec hasí fiktivní požár. Náš sbor s dalšími šesti zajiš�ují cisterny  
                         s vodou, materiálem a dosp�lí hasi�i dohlížejí na jejich �innost. 
 

 
 
 

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

K 31.prosinci 2002 byl celkový po�et �len� TJ Sokol 336. Dosp�lých bylo 230, 
114 žen a 116 muž�. Dorost m�l 27 �len�, 17 dívek a 10 chlapc�. Žák� bylo 
79, dívek 39 a chlapc� 40.  

p�ehled práce sportovních oddíl� 
T�locvi�nu v sokolovn� ke sportovní aktivit� m�že navšt�vovat široká 
ve�ejnost malými d�tmi po�ínaje až po starší generace. �innost vyvíjejí tyto 
oddíly : lyža�ský, malé kopané, volejbalu a tane�ní klub. Pod vedením 
Vlastimila Krej�ího za�ínají chlapci a dorostenci s florbalem. Rekrea�n� 
užívají t�locvi�nu rodi�e a d�ti pod vedením Olgy Langrové, žákyn� vedou 
Lidmila Martinková a Tereza Rufferová, mladší žáky se zam��ením na fotbal 
Stanislav Drašnar a ing. Pavel Sobotka, ženy-aerobic Markéta Va�ková, 
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cvi�ení pro starší cvi�ence-v�rnou gardu MUDr. Jaroslava Pružinová. T�i 
hodiny týdn� je pro cvi�ence pronajata cvi�ebna v ZŠ na hodiny aerobiku pro 
d�v�ata, které vedou Lucie Šamánková a Markéta Va�ková a dále zdravotní 
cvi�ení s Lidmilou Martinkovou . Mládež navšt�vuje posilovnu, za kterou 
zodpovídá Jaroslav Špre�ar. Na jevišti je instalovaná horolezecká st�na, 
kterou p�i odpov�dnosti Miroslava Dušánka užívá n�kolik vyznava�� tohoto 
sportu. T�locvi�na sokolovny je také užívána na hodiny školního t�locviku. 
Jednota se z d�vod� finan�ních rozhodla p�ejít na p�ímé platby za využití 
sokolského za�ízení formou oddílových p�ísp�vk�. 

lyža�ský oddíl v sezón� 2002/2003 
V tréninku oddílu je 26 d�tí, podle sezóny 1, 2 nebo 3 krát týdn�. Spole�ná 
týdenní soust�ed�ní se konají ro�n� t�ikrát v �R a jedenkrát v Rakousku nebo 
ve Francii. P�i trénincích bez sn�hu se po�ádají výlety na kole, oddíl se ú�astní 
župních akcí a  akcí vesnické t�lovýchovy. V sezón� absolvoval v Krkonoších 
5 svazových závod� a 5 ve�ejných závod�. 26.ledna 2002 se konaly lyža�ské 
závody O cenu Frymburku. Na rychlém a t�žkém sn�hu závodilo 94 
ú�astník�. Velké nasazení mají v sezón� �lenové oddílu se zajišt�ním dobrého 
chodu lyža�ského vleku. Celá tíže organizace a personálního obsazení leží na 
Jeronýmu Holém st., Václavu Sychrovském a Janu Martínkovi p�i údržb�. Na 
základ� zájmu i z d�vodu zajišt�ní financí  je nutné jezdit denn� a 
s obsazováním služeb jsou problémy. Da�í se to pouze díky ochotným 
d�chodc�m. Zadlužení zp�sobené instalací nové technologie vleku a získáním 
rolby se da�í pomalu snižovat zásluhou p�íjm� z provozu vleku. K 31.12.2002 
výsledek hospodá�ské �innosti jednoty stále �iní – 56 026,-K�. Za p�isp�ní 
sponzor� (64 500,-K�) se 15. a 16. 2.2003 konal 20. ro�ník Ceny Frymburku 
spojený s celostátním p�eborem �eské obce sokolské za ú�asti 140 
závodník�. Organizáto�i si zakoupili jednotné oble�ení. Náro�né bylo zejména 
navážení sn�hu na tra�. 

generální zkouška 
 2. kv�tna 2002 se v sokolovn� konala generální zkouška na vystoupení 

v Borové ke 140. výro�í založení Sokola. Zkouška byla p�ístupná ve�ejnosti. 
P�kn� byly zacvi�eny n�které sletové skladby (muži) i skladby vymyšlené 
místními cvi�itelkami pro d�ti i dorost. P�ihlíželo 60 divák�. 

140 let založení Sokola 
 8. kv�tna 2002 se v Borové konala oslava 140 let založení Sokola. 

S nacvi�enými skladbami vystoupilo z Nového Hrádku 12 muž�, 8 dívek a 10 
žen s aerobikovou skladbou. Z 10 zú�astn�ných družstev v nohejbalovém 
turnaji družstvo z Nového Hrádku zvít�zilo.  

 
H   r   á   d   o   u   s   k   á            v  a   �   e   �   k a 
 XX. ro�ník pochodu se konal 18. kv�tna 2002 za p�íjemné ranní teploty 10 

stup��, odpolední 22 stup�� .Bylo klidno a daleká viditelnost. Konání pochodu 
bylo zprvu ohroženo provád�ním post�iku proti pilatce smrkové. Letci však 
m�li pochopení a na požádání starostky obce létali až v ned�li. Po�et ú�astník� 
jubilejního pochodu byl rekordní – 491- ze 37 r�zných míst. P�ijeli až 
z �eských Bud�jovic, Brna, Pod�brad a dokonce 1 ú�astník byl z Arizony 
v USA. Z toho bylo 177 d�tí do 15 let, z Nového Hrádku 189 (67 d�tí). 
Rodinných kolektiv� bylo 36 . Vylosováni byli Škodovi z Nového M�sta, 
Hladíkovi z Nového Hrádku, Langrovi z Nového Hrádku, Duchá�kovi 
z Nového Hrádku a Pacholíkovi z Nového M�sta. Velkou va�e�ku dostaly 3 
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kolektivy: Sokol Hronov, hasi�i Nový Hrádek a tane�ní klub Nové M�sto. 
Nejstarším ú�astníkem byla MUDr. Jaroslava Pružinová z Nového Hrádku 
(1926). Kontrola a tradi�ní „vají�ko“ bylo na h�išti v Mezilesí. Pochod 
zajiš�ovalo 10 dobrovolník�. Pan Šípek z Pod�brad p�ivezl d�tem láze�ské 
oplatky. V kronice „va�e�ky“ stojí: „Bylo pro m� velice p�kné vid�t zase 
známé tvá�e a být u 20.výro�í pochodu, který jsem pomáhal „p�ivést na sv�t“. 
P�eji organizátor�m do další dvacítky jen to nej, nej, nej – Ji�í Havrda.“ 
„D�kuji všem po�adatel�m za nep�ekonatelnou pe�livost a organizaci.-Šípek z 
Pod�brad“. „P�ed 20 lety jsem šel s kamarádem, už n�kolik let chodíme 
s rodinkou, i když letos neúplnou. Bylo to nádherné.-Jirka 
Hlavá�ek+Hanka+Ji�ík.“ „Bylo to p�kné, pohodové.-Václav Hloušek Vít 
St�íteský.“ „Nejhez�í p�íroda co znám! Hezká organizace, p�íšt� jdeme zase. 
Díky.“ „Byli jsme dnes poprvé. Nádhera! Kouzelná trasa, vynikající zna�ení. 
Za rok nashledanou. Klára Vl.“ Jubilejní ro�ník se opravdu vyda�il a dodal 
po�adatel�m chuti pokra�ovat. 

turnaj v malé kopané 
 8. zá�í se konal již tradi�n� pro 6 mužstev turnaj v malé kopané. 
p�espolní b�h  
 28. zá�í se d�ti zú�astnily p�espolního b�hu v B�lovsi. 
volejbalový oddíl 
 Hrá�ská základna smíšeného amatérského volejbalového oddílu TJ Sokol 

Nový Hrádek  je p�es dlouholetou tradici úzká. Turnaje jsou ob�as obsazovány 
dokonce jen v p�ti hrá�ích. Základ družstva tvo�í Lucia Šamánková, Zuzana 
Holá, Markéta �íhová, Jirka Bek, Luboš Novotný a Jeryn Holý ml. Ob�as hraje 
Vlá	a Suchánek, Pavel Grim, Libor P�ibyl a Milan �íha. V sezón� let 2001-
2002 obsadil oddíl v turnajích Amatérské volejbalové ligy Královéhradeckého 
kraje z 24 družstev p�kné 7. místo a stal se náhradníkem za náš kraj pro 
celostátní turnaj. V Rychnovské volejbalové lize neregistrovaných smíšených 
družstev se umístil na 3. míst� a kvalifikoval se do finálové sout�že turnaje 
smíšených družstev vesnických t�lovýchovných jednot okresu. Op�t uhájil 3 
místo. Dá se �íci, že se na Novém Hrádku hraje t�etí nejlepší volejbal vesnic 
celého okresu. Družstvu se poda�ilo nechat za sebou týmy, které hrají nejvyšší 
t�ídu okresního p�eboru (�ern�ice nebo Zbe�ník). T�etí místo v okrese i mezi 
mnoha registrovanými hrá�i je pro Nový Hrádek velkým úsp�chem. 

tane�ní klub Finist-sezóna 2002/2003 
Vedení tane�ního klubu Finist je v rukou Martiny a Markéty �ehákových. V 
sobotu 1.�ervna 2002 se v místní sokolovn� konal VII.ro�ník pohárové 
sout�že ve sportovním tanci O sokolské pero. V �ervenci 2002 se 4 z 5 
místních tane�ních pár� zú�astnily týdenního tane�ního soust�ed�ní v Brn�. 
V srpnu se klub spolu s novom�stským tane�ním klubem vedeným manžely 
Machovými setkal na p�tidenním soust�ed�ní v místní sokolovn�. Hlavním 
cílem soust�ed�ní bylo vylepšení choreografie a zvýšení tane�ní kondice pár�. 
V m�síci zá�í 2002 za�ala nová již 11. sezóna TK Finist. Aktivními páry, které 
se pravideln� ú�astní tane�ních sout�ží, jsou Rejthar-Holinková, Petr A.-
Siegelová N., Petr F.-Kubcová, Rázl-Siegelová A. a sourozenci P�ibyl L.-
P�ibylová P. Od �íjna za�aly pravidelné sobotní tane�ní hodiny pro dosp�lé, 
obsahující 6 lekcí. V �íjnu byl tane�ní klub zaregistrován do �eského svazu 
tane�ního sportu, �ímž se pro n�j otev�ela možnost ú�asti na postupových 
sout�žích.Registrované páry a tím i ve vyšší tane�ní t�íd� jsou Rejthar-
Holinková, Petr A.-Siegelová N., Petr F.-Kubcová.  Za�alo se také s p�ípravou 



 17

tane�ního p�edtan�ení na r. 2003 (st�ih hudby). Šaty pro tane�níky ušila p. 
Marie Kubcová. Již první ze sout�ží, P�edváno�ní cena 15. prosince 2002 
v �erveném Kostelci, byla pro místní tane�níky úsp�šná-ve svých kategoriích 
získaly páry Rejthar-Holinková 1.místo, Petr A.-Siegelová N. 1. místo,  Petr F.-
Kubcová 3. místo , Rázl-Siegelová A. 12.-13. místo. P�ipravené p�edtan�ení 
uplatnili tane�níci  4.1. 2003 na Sokolském plese, 11.1.2003 na Plese m�sta 
Skut�e, 18. 1.2003 v sout�ži v Hradci Králové pár Rejthar-Holinková získal 4. 
místo a páry Petr A.-Siegelová N. a Petr F.-Kubcová postoupily do semifinále. 
1. února 2003 se v sokolovn� uskute�nil VIII.ro�ník tane�ní sout�že O 
sokolské pero . S náro�nými p�ípravami hodn� pomáhali rodi�e. Na 50 
sout�žících pár� se p�išlo podívat asi 200 divák�. 8.2.2003 p�edvedli 
p�edtan�ení na Hasi�ském bále, 16.2.2003 sout�žili v Hradci Králové o Cenu 
primátora a 22.2.2003 vystoupili s p�edtan�ením na 3. reprezenta�ním plese ZŠ 
a MŠ a to pokaždé s velkým úsp�chem. 1.3.2003 vedoucí oddílu uspo�ádaly 
pro rodi�e a p�íznivce TK Finist p�átelské posezení. 2.3.2003 se tane�ní páry 
ú�astnily 1.registrované sout�že ve Chvaleticích. Ve velké konkurenci 
postoupil pár Rejthar-Holinková do semifinále. 8.3.2003 byla registra�ní sout�ž 
v Hradci Králové. Tane�ní páry se nadále ú�astní i neregistrovaných sout�ží. 
Sezónu 2002-2003 je možné pro Finist ozna�it za velmi úsp�šnou. 

 
                

  
 
 

R        � z  n é 
 

sn�hová kalamita 
 Mimo�ádné sn�hové podmínky, kdy ležel asi 1 metr sn�hu, z prosince 2001 

p�etrvaly i do ledna 2002. 2. ledna 2002 starostka Anna Marková vyzvala 
vyhláškou ob�any za pochopení ztížených dopravních podmínek a 
k dodržování maximální kázn� p�i parkování motorových vozidel na 
komunikacích a ve�ejných prostranstvích. Došlo na celý m�síc k úprav� 
svozového plánu popelnic s odvozem popela pouze z komunikací Nám�stí, 
Náchodská a Rokolská ulice. Pr�jezdní silnice z Rokole na Lipí byla sjízdná 
pouze se �et�zy, jak hlásila i média. Zastupitelstvo obce 4. ledna rozhodlo 
v zájmu plynulého zásobování, autobusové dopravy a parkování lyža�� o 
odvozu celkem 120 nákladních aut sn�hu z nám�stí. Sníh již nebylo kam 
rozhrnovat. Shrnutí do velkých hromad bagrem a odvoz zajistili otec a syn 
K�ížovi z Dob�an.  Finan�ní zajišt�ní zimní údržby znamenalo velkou zát�ž pro 
obecní rozpo�et na nastávající rok. 

T�íkrálová sbírka 2002 
 5. ledna 2002 provedli v naší obci i v celé �R malí koledníci za dosp�lého 

doprovodu charitativní T�íkrálovou sbírku s mottem: Pomozme lidem 
v nouzi. Jednu skupinku nap�. tvo�ili Ji�í a Filip Hlavá�kovi, Petra P�ibylová a 
doprovod Mgr.Hana Hlavá�ková. 70% vybraných prost�edk� bude použito pro 
aktuální pot�eby v oblasti konání sbírky a 30% sbírky bude v�nováno pro 
národní a zahrani�ní humanitární pomoc. 

spole�ná m�na euro 
 1. ledna 2002 za�ala ve 12 evropských zemích platit spole�ná m�na euro .V 

Bruselu na její po�est zazn�la mj. i Smetanova Má vlast. 
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královna Alžb�ta matka – úmrtí 
 30. b�ezna 2002 na Bílou sobotu odpoledne zem�ela ve v�ku 101 let britská 

královna Alžb�ta matka . Byla nejoblíben�jší �lenkou královské rodiny. 
Truchlila celá Anglie a kondolence p�icházely z celého sv�ta. Britové královnu 
milovali od 2. sv�tové války , když odmítla opustit bombardovaný Londýn. 

Autoškola Volhejn  
 10. dubna 2002 zahájila Autoškola Volhejn kurs k získání �idi�ského 

oprávn�ní na automobil a motocykl. 
Slavnost Božího t�la 
 2. �ervna se uskute�nila jako každoro�n� Slavnost Božího t�la s pr�vodem 

zna�ného po�tu v��ících a druži�ek okolo venkovních oltá��. 
královna Alžb�ta II. zlaté jubileum – 50 let panování 
 1.  až  4. �ervna  oslavila britská královna Alžb�ta II. zlaté jubileum – 50 let 

trvání svého panování. 
640. výro�í ustanovení prvního kn�ze v kostele sv. Petra a Pavla-první písemná zmínka  
 Oslavy tohoto výro�í za�aly v ned�li 16. �ervna 2002 slavnostním vnesením 

sv�tla-symbolu víry . Památnou svíci s vyobrazením kostela opat�enou bílými 
stužkami p�enesl kn�z v doprovodu d�tí od hlavního vchodu k oltá�i. V úterý 
18. �ervna  koncelebrovali mši sv. kn�ží náchodského vikariátu v �ele 
s viká�em P. Norbertem Zemanem. Po mši sv. se na fa�e uskute�nila 
konference vikariátu Náchod. Oslavy vyvrcholily poutní mší 30. �ervna, kterou 
celebroval královéhradecký biskup P. Dominik Duka spolu s kn�žími, kte�í ve 
zdejší farnosti p�sobili. Latinskou mši od Josefa Grubera HERZ JESU-
FESTMESSE nastudoval místní chrámový sbor a orchestr. P�ítomni v pr�vodu 
byli p�edstavitelé obce a organizací s prapory. Místostarosta Josef Svato� 
p�ednesl p�ed biskupem uvítací �e�. Ú�astníci obdrželi spolu s biskupským 
požehnáním p�kné Pam�tní listy. 

Slavo	ov-obecní prapor a znak 
 6. �ervence prob�hlo ve Slavo�ov� setkání rodák� spojené se sv�cením 

obecního praporu a znaku v kostele sv. Jana K�titele. 
katastrofická povode	 v �echách s tisíciletou vodou 
 12.srpna 2002 jsme se znepokojením za�ali v televizi sledovat za�ínající 

záplavy v jižních �echách na Malši, Blanici, Vltav�. Ohroženy byly Prachatice 
a další sídla na jihu �ech. Za�ala stoupat i Vltava v Praze a do 22. srpna byl 
vyhlášen stav nouze s tím, že Vltava stoupne až o 3,5 m jako p�i dvacetileté 
vod�. Doporu�ovali vyklidit sklepy. Primátor I.N�mec v rozhovoru tvrdil, že je 
metro bezpe�né. Povodn� byly na Ústecku, Plze�sku, Mostecku a 
Chomutovsku. P�echody Cínovec a Mníšek neodbavovaly. Další informace 
�íkala, že záplavy budou minimáln� takové jako p�ed 5lety v r. 1997. Premiér 
svolal p�edsednictvo vlády. Další zpráva-n�kde stoletá, v Praze možná 50letá 
voda. Níže nad st�ední Evropou se stále držela. Klimatický jev El Ni�o má 
celoplanetární dopad na Atlantický oceán. Vlna se posunovala. Postiženo bylo 
jižní Rakousko, Švýcarsko. Vod�any a Bavorov hlásí více než stoletou vodu. 
Praha zaplavena tak, jako naposledy v r.1954, zatopeny Kralupy. Nebezpe�í 
vylití rybníku Sv�t u T�ebon�. Na Novém Hrádku za�ala bou�ka a déš� v 18 
hodin a vytrvale pršelo. �eský Krumlov-vzácná památka zapsaná v UNESCO 
byla strašn� poni�ena. Voda za�ala ohrožovat pražskou Kampu a rozlitím hrozí 
Vltava hlavn� p�es levý b�eh. 13. srpna v �eských Bud�jovicích voda 
zaplavuje Pražské p�edm�stí, v Praze musela být uzav�ena �ada ulic, zejména 
v Karlín�. Otava zaplavila Strakonice, v Písku evakuovali 5000 lidí. Televize a 
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rozhlas vysílají nep�etržit� mimo�ádné zprávy. Hlášen pr�tok 4500m3/sec na 
Vltav�-130letá voda, zatopen je Beroun, p�etekla i Vranovská p�ehrada. 
Smíchov, Malá Strana, Bráník je bez elekt�iny. Hlavní povod�ová vlna hlášena 
na 18 hod. Povodn� horší než v r. 1890. Je�áby u most� odstra�ovaly klády. 
Sovovy mlýny jsou z�ásti zatopeny. Staré M�sto zatím není nutné evakuovat. 
Hlásí nejnutn�jší obsah evakua�ního zavazadla. V Kralupech odst�elili �lun 
s pískem. Evakuovali 3000 lidí. Rybník Rožmberk hrozí protržením.�eské 
Bud�jovice jsou zcela zaplavené, život se tam zastavil. Ohroženy jsou Teplice, 
Litom��ice. Dubí a Cínovec stále uzav�eny. Pr�tok Vltavy v Praze                    
4 710m3/sec. Berounka stoupla o 7m, Sázava o 3m. Mosty jsou uzav�eny. 
Evakuace Znojma-rozlila se Dyje. V Karlín� se evakuje 10 000lidí. Pr�tok 
Vltavy 4 770m3/sec. 150letá voda v Praze. Kulminace ve 3.00 hod.                  
4 800m3/sec. Evakuováno již 200tisíc lidí. V Karlín� je všude 1m vody. Vltava 
7m, Berounka 8m. Nejvyšší stupe� povod�ové aktivity. Srážky se snižují, vane 
severozápadní vítr. 14. srpna pokra�uje kontinuální zpravodajství �T1 o 
povod	ové katastrof�. Evakuace �ásti Starého M�sta od 4 hod. ráno. Lidé 
vyzýváni, aby v Praze nechodili do práce. Pr�jezdný je pouze Barandovský a 
Hlávk�v most, ostatní jsou nepr�jezdné. Tramvaje jezdí zdarma. Záplavy 
v M�lníku-zp�tná vlna Labe o výšce až 9m.Ústí n.L. je uzav�eno. Od 10 hod. 
zasedá vláda. Prezident se vrátí z Portugalska. Nádraží Florenc a Holešovice 
mimo provoz. Evakua�ní místa ZŠ Jind�išská, Vodi�kova.Vltava má 7m, 
pr�tok nem��itelný p�es 5000m3/sec. Zaplaveno metro, sklep Národního 
divadla. 785 cm ve Vltav�, po 14. hod. odpoledne za�íná Vltava klesat. St�na 
na hrázi chrání Staré M�sto a Josefov. V Ústeckém kraji stoupá Labe. Praha-
200letá voda. Sean Connery-herec, natá�í v Praze: „Je to katastrofa 
mezinárodních rozm�r�. Doufám, že se Praha vzpamatuje.“16. srpna zájem o 
„povod�ový turizmus“. Labe – D��ín 12,8 m. 17. srpna voda vrcholí 
v H�ensku a p�ešla do N�mecka, Zwinger pod vodou. V metru voda nestoupá 
ani moc neklesá-ohromné škody, m�síce na opravy. 21. srpna byla to 500letá a 
n�kde 1 000letá voda. Neupozor�ovali v�as, co se žene na Prahu. 28. srpna po 
14 dnech otev�en Karl�v most, povode� ho neporušila. 1. zá�í druhá vlna 
povodn� na Bud�jovicku, �eskokrumlovsku a v Horním Maršov�. 7. zá�í 
znovu po povodni otev�ena pražská ZOO. Miliardové škody nelze odhadnout. 

zdražení poštovného 
 1. zá�í 2002 bylo o 5% zdraženo poštovné. Známka na dopis i na pohled 

stojí 6,40 K�.  
Anketa Strom roku 2002 

9. zá�í 2002 byla vybrána památná 350 let stará lípa u Izidora mezi 12 
finalist� sout�že  o Strom roku 2002 vyhlášené Nadací Partnerství a 
Regionálním sdružením �eského svazu ochránc� p�írody v Brn�. Do sout�že ji 
p�ihlásila MUDr. Jaroslava Pružinová. Krásný strom se v pražském finále 
umístil na 3. míst�. K líp� u Izidora se váže pov�st o znaveném sedlákovi, 
kterému and�l pomohl doorat pole v blízkosti. Z vd��nosti nechal sedlák u lípy 
postavit k�ížek,  na jehož podstavci je dodnes vyobrazen and�l orající pole.                                                         

Jiráskova chata na Dobrošov�-otev�ení 
 14. zá�í 2002 byla po rekonstrukci slavnostn� otev�ena Jiráskova chata na 

Dobrošov�. Klub �eských turist� ji po dlouhé dob� získal zp�t do vlastnictví 
v r 1995. P�edchozí vlastník-Jednota ji zdevastoval a zav�el. 
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Summit NATO  20. - 22. listopadu 2002 Praha 
 42 p�edstavitel� stát� se v Praze v Kongresovém centru sešlo na p�elomovém 

historickém summitu NATO zam��eném na transformaci aliance v novém 
zm�n�ném sv�t�. G. Robertson, šéf aliance, prohlásil, že Praha je 
nejvhodn�jším a nejkrásn�jším místem pro transforma�ní summit NATO. 
Silnou bezpe�nostní ochranu m�lo Kongresové centrum, Obecní d�m a 
Pražský Hrad. NATO bylo založeno v r.1949 a v sou�asnosti má 19 �len�. 
Summit projednával rozší�ení aliance o nové kandidátské státy  (7 
stát�:Bulharsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko, Litva, Estonsko, Lotyšsko) 
a p�edevším také záležitost Iráku a boj proti terorismu v celém sv�t�, který 
spojuje všechny demokraticky smýšlející lidi sv�ta. Summit se postavil 
zejména: proti zbraním hromadného ni�ení (Irák), za rychlé nasazení 
jednotek (7-30dní) a proti sv�tovému terorismu. G. Robertson a P.Pithart 
p�ednesli projev v Senátu. V Tr�nním sále Pražského Hradu p�ed ve�e�í všech 
významných p�edstavitel� NATO v�etn� G.W. Bushe s chotí Laurou op�t 
promluvil šéf G:Robertson a po n�m francouzský prezident Jack Chirac. 
J.Chirac byl jmenován mluv�ím summitu a jeho úkolem mj. bylo rozlou�ení 
s V.Havlem jako prezidentem. Mluvil procít�n� a v�ele a p�edal V.Havlovi 
dárek-kopii z�izovací listiny NATO z r. 1949 a doklad o p�ijetí �R do NATO. 
V ulicích Prahy protestovali komunisté a anarchisté. V Praze v kongresovém 
centru bylo 3 300 akreditovaných noviná��. G.Robertson ocenil pohostinnost 
V. Havla o pod�koval mu. K p�ítomným promluvil i V.Havel a p�edal šéfovi 
Robertsonovi nové kladívko jako památku z Prahy. NATO se rozší�ilo až 
k hranicím Ruska. Organiza�n� i bezpe�nostn� byl summit dob�e zvládnut. 
Pražské d�ti m�ly prázdniny. 

Summit Evropské unie-Koda	 Dánsko 
 12. a 13. prosince 2002 bylo na historickém summitu EU v Kodani po 

vstupních jednáních pozváno ke vstupu do Evropské unie 10 kandidátských 
zemí:�eská republika, Polsko, Slovensko, Ma	arsko, Slovinsko, Estonsko, 
Litva, Lotyšsko, Malta a Kypr. Nejv�tší problém p�i vyjednávání vstupních 
podmínek (výše dotací v eurech) �inilo zem�d�lství a pohyb pracovních sil. 
Pod modrou vlajku s hv�zdami má p�ibýt více než 70 milion� ob�an�. EU bude 
mít 25 nových �len�. O�ekává se v�tší spole�ný trh a politická stabilita Evropy. 
Sbližování národ� p�edchází válkám. Turecko bylo zatím odloženo, p�estože o 
vstup žádá už od r.1987. 

Sjezd ODS v Karlových Varech 
 15. prosince 2002 sjezd ODS v Karlových Varech p�ekvapiv� rozhodl v�tšinou 

hlas�, že nástupcem zakladatele strany Václava Klause bude Mirek Topolánek 
z Moravy. Byl z�ízen první místop�edseda a ustaven titul �estného p�edsedy, 
kterým se stal V.Klaus. 

zrušení Okresního ú�adu v Náchod� 
K 31.12.2002 byl na základ� reformy ve�ejné správy v celé �R zrušen Okresní 
ú�ad v Náchod�. Pravomoci, které m�l, byly rozd�leny mezi Královéhradecký 
krajský ú�ad v Hradci Králové a „pov��ený“ M�stský ú�ad v Náchod�. 
Organiza�ní problémy plynoucí z p�em�ny státní správy byly zna�né. Okresní 
ú�ad v posledních m�sících roku 2002 p�estával fungovat a krajský ješt� pln� 
pracovat neza�al. Zna�né finan�ní náklady pot�ebné na reformu se jevily jako 
zbyte�né plýtvání pen�zi. 
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V�trná farma Nový Hrádek 
 K 31.12.2002 byla zkolaudována stavba v�trné farmy. Již 19. zá�í MF dnes 

uvedla v rozhovoru se zástupcem �EZ ing. I. Hájkem, že po 7 letech váhání 
za�ne v listopadu 2002 pracovat. Nebyla však zprovozn�na ani po kolaudaci.  

 
 

 
 
 

S   p   o   l   e   �   e   n   s   k á            k    r    o   n   i   k a 
 
 
 
M a n ž e l � m   s e   n a r o d i l i 
 
Ing. Pavel a Eva  Sobotkovi , Nový Hrádek 304,   11. 3. 2002      Náchod 
     syn  V o j t � c h          vítání 15. 6. 2002 
 
Karel a Radka Šr�tkovi ,  Nový Hrádek  300,  8. 4. 2002      Rychnov n.Kn. 
    syn  O n d � e j         vítání 15. 6. 2002 
 
RNDr.Marek a Ing.Jana  Šinkorovi, Nový Hrádek 64 24. 4. 2002      Opo�no 
    syn  Š i m o n           vítání 15. 6. 2002 
 
Bohdan a Anna Ewa P�ibylovi , Nový Hrádek 363  18. 10 2002       Náchod 
    syn  T o m á š 
  
 
 
S 	 a t e k   u z a v � e l i 
 
Milan  Polák  a  Alena  Joová     z Náchoda           20. zá�í 2002 
          na Obecním ú�ad� 
 
 
 
 
 
Z   n a š i c h    � a d   o d e š l i  
 
Bohuslav Hencl z Nového Hrádku-Doly �p. 170 zem�el ve v�ku nedožitých 61 let 15. ledna 
2002 v �erveném Kostelci. Rozlou�ení se zesnulým se konalo 19.ledna v kostele sv. Petra a 
Pavla a po mši sv. byl p�evezen k tichému zpopeln�ní. Zesnulý se narodil a celý sv�j život 
prožil v Dolích. Sourozence nem�l, po úmrtí matky žil sám. Byl vyu�ený �ernému �emeslu a 
jako �emeslník byl velmi zru�ný. Dlouhou dobu pracoval ve Stavostroji v Novém M�st� 
n.Met. a jako invalidní d�chodce se zedníky v Kovodružstvu. Byl pracovitý, p�átelský a 
hodn� citlivý. Byl �lenem sboru místních hasi��. Dlouhou a t�žkou nemoc state�n� snášel. 
 
Ing. Otokar Krásný pplk.v.v.  z Nového Hrádku �p. 337 zem�el ve v�ku nedožitých 73 let 
19.února 2002 v Náchod�. Rozlou�ení se zesnulým se konalo v ob�adní síni v Ba�etín�. 
Odtud byl p�evezen k tichému zpopeln�ní. Dlouho pracoval ve vojenském topografickém 
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ústavu v Dobrušce, na jehož založení se jako schopný inženýr i podílel. S manželkou dob�e 
vychovali 2 syny a dceru. Svépomocí si postavili v Novém Hrádku stylový d�m, do kterého 
se v r. 1982 natrvalo p�est�hovali. Zesnulý aktivn� pracoval v TJ Sokol a navázal tak na 
dlouholetou  t�lovýchovnou aktivitu v Dobrušce. Spolu s manželkou cvi�il skladbu V�rné 
gardy na sokolském slet� v Praze. Se smrtí své ženy Hany se nikdy nevyrovnal a p�ežil ji 
pouhý rok a p�l. 
  
Radomír Pábl z Nového Hrádku �p. 351 zem�el ve v�ku nedožitých 55let  20. b�ezna 2002 
v Novém Hrádku. Rozlou�ení se zesnulým se konalo 25.b�ezna v ob�adní síni v Novém 
Hrádku a po smute�ních ob�adech byl p�evezen k tichému zpopeln�ní. Pocházel z rodiny 
hospodského z Rokole. V mládí se vyu�il �ernému �emeslu a z�stal mu v�rný do konce 
života. Pracoval v družstvu Velorex, pozd�ji Velos. M�l 2 syny, Radomíra a Ji�ího, kte�í ho 
po rozchodu s manželkou navšt�vovali. Byl to spíše samotá�, žil sám. Byl citlivý, obklopoval 
se množstvím kv�tin, které m�l rád. 
 
Josef P�ibyl z Nového Hrádku �p. 59 zem�el ve v�ku nedožitých 52 let 24. b�ezna 2002 
v Jarom��i. Po církevních ob�adech v  kostele byl poh�ben na místním h�bitov�. Celý sv�j 
život prožil v Novém Hrádku v pé�i své matky jako její jediný syn. Byl dlouhodob� nemocný 
a v posledních letech byl upoután na invalidní vozík. P�ed onemocn�ním pracoval jako 
pomocný d�lník ve Stavostroji v Novém M�st� n.Met. Po vzoru svého otce se v mládí ú�astnil 
práce ve sboru místních hasi��. 
 
Zden�k Šotola z Nového Hrádku �p.59 zem�el ve v�ku 68 let 28. kv�tna 2002 v Náchod�. 
Poz�stalí se se zesnulým rozlou�ili v rodinném kruhu. Zden�k pocházel z Nového Hrádku a 
po životních peripetiích p�išel na Nový Hrádek dožít. Ve spo�ádané rodin� byl ze 3 bratr� 
nejmladší. V posledních letech by v n�m p�kného urostlého muže z jeho mládí poznal jen 
málokdo. Stálou práci nikdy dlouhodob� nem�l, živil se p�íležitostnou prací jako d�lník na 
stavbách, v zem�d�lském družstvu, v obci nebo u soukromník�. Když cht�l, pracoval dob�e, 
byl pe�livý. Žil sám, kamarádi mu byli nadevše, k jediné své dce�i ani k vnuk�m si vztah 
vytvo�it nedokázal. 
 
Anna Milotová z Nového Hrádku �p. 293 zem�ela ve v�ku nedožitých 90 let 28. �ervna 2002 
v Opo�n�. Po církevních ob�adech 4. �ervence v chrámu sv. Václava v Dobrušce byla 
p�evezena k tichému zpopeln�ní. S manželem, �ídícím u�itelem po dlouhou dobu žila 
v Ohnišov�, vychovali syna Ivu, bá�ského inženýra , a dceru Hanu, která je u�itelkou. P�ed 
d�chodem si koupili v Novém Hrádku domek. S novým prost�edím se zesnulá dob�e sžila, 
byla snášenlivá a hodná. Po manželov� smrti žila v dom� s dcerou sama. M�la ráda kv�tiny, 
pe�ovala o svou zahrádku. Když se dostavily nemoci a potíže stá�í, odešla do Dobrušky do 
bytu své dcery. O Nový Hrádek a d�ní v n�m se zajímala do posledních dní, p�i každém 
setkání se na vše vyptávala a pravideln� jí dcera kupovala Frymburské ozv�ny. 
 
František Školník z Nového Hrádku �p.68 zem�el ve v�ku nedožitých 91 let 20. �ervence 
2002 v Náchod�. Poh�ben byl 25.�ervence na místním h�bitov�. Narodil se v Novém Hrádku 
v po�etné rodin� rolníka a truhlá�e a prožil zde celý sv�j život. S manželkou vychovali syna 
Františka a dceru Lidmilu. Po manžel�in� smrti žil se synem a se snachou. Velmi se v�noval 
svému zdravotn� postiženému vnukovi po celý jeho krátký pouze 15 let dlouhý život.  Byl 
znám jako velký ochránce p�írody, zejména strom� a studánek. 
 
Ludmila Hamerská z Nového Hrádku-Rz� 13 zem�ela ve v�ku nedožitých 77 let 9. �íjna 
2002 v Náchod�. Poh�bena byla na h�bitov� u modlitebny v Tisu. Zesnulá pocházela z Mladé 



 23

Boleslavi. Celý život pracovala v kancelá�i. �adu let s manželem žili ve Velkém D�eví�i a 
odtud se p�est�hovali na Rzy. Celkem se jim narodily 3 d�ti, 2 dcery a syn, který v d�tském 
v�ku zem�el. Zesnulá m�la ráda zahrádku a vždy velmi dbala na domácí po�ádek. 
V posledních m�sících  její dlouhé nemoci se o ni pe�liv� staral její manžel. 
 
Ambrož Menyhei z Nového Hrádku �p. 279 zem�el  ve v�ku nedožitých 83 let  14. listopadu 
2002 v Náchod�. Poh�ben byl 21.listopadu na místním h�bitov�. Zesnulý p�išel na Nový 
Hrádek ze Slovenska a jako samostatný rolník hospoda�il celý život na usedlosti na 
Krahul�í.Vždy dokázal trvat na svém i siln� vyhran�ném názoru. S manželkou vychovali syna 
a dv� dcery. Pozd�ji koupili chalupu v Klainov� ulici, kde zesnulý dožil. Posledních n�kolik 
let byl pro nemoc odkázán na pé�i své manželky a obou dcer. 
 
Anna Bornová z Nového Hrádku �p. 11 zem�ela ve v�ku 74 let 28. prosince 2002 
v Náchod�. Poh�bena byla 7.ledna 2003 na místním h�bitov�. Zesnulá byla matkou p. 
Menyheiové a žila u ní v dom� pouze krátce, v posledních m�sících pro špatnou pohyblivost 
byla odkázána na její pomoc. 
 
 
 
 
    Zapsala   Anna Marková, kroniká�ka  
 
 
 
 
 
 
 
 


