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Leden 

Teplo uplynulých Vánoc pokračovalo i v lednu. Na stráních chyběl sníh a ranní teploty se 

v první dekádě pohybovaly v rozmezí  + 1  až  +5 stupňů.  Bylo zamračeno nebo polojasno a 

téměř bez srážek. Pod nulu se ranní teploty dostaly 12. ledna, v dalších dnech klesly 

maximálně  na -4 stupně a napadl slabý sněhový poprašek. Po krátkém oteplení byly 2 

slunečné dny připomínající jaro. Opravdově mrznout začalo po 20. lednu. Ranní teploty klesly 

po několik dní až na – 14 stupňů a mrzlo po celý den. 24. ledna při slunečném počasí byla ve 

14 hodin teplota -12 stupňů. Mrzlo až do konce měsíce, maximum sněhu bylo 5 cm. 

Únor 

Měsíc únor od svého počátku až do konce byl velmi teplý a bez sněhu. Ranní teploty se 

pohybovaly  v rozmezí -3  až +3 stupně.  Zima jakoby zapomněla přijít. Po 22. únoru byly  3 

slunné , úplně jarní dny. Denní teplota stoupla  až na +8  stupňů a začaly kvést sněženky. 

Březen 

Jarní teploty pokračovaly i v březnu. Jarní cibuloviny plně rozkvetly a ranní teploty se 

pohybovaly v první dekádě mezi  +5  až  -3 stupni. Několikrát se objevil přízemní mrazík,  

šedivák. Začátek druhé dekády proběhl za velmi krásného slunného počasí s ranní teplotou 

až +4 stupně. 15. března se počasí změnilo, bylo zataženo, občas se objevily dešťové 

přeháňky. Další dny bylo počasí proměnlivé, po mírném ochlazení se objevily i přeháňky 

sněhové. Konec měsíce byl opět slunný, s maximální ranní teplotou až + 10 stupňů a 31. 

března dosáhla denní teplota + 14 stupňů. 

Duben 

Začátkem dubna bylo sucho a teplo. Ranní teploty stoupaly až na + 9 stupňů. 8. dubna přišla 

bouřka s deštěm a mírně se ochladilo na  +3 stupně ráno. Větší ochlazení nastalo  15. dubna, 

kdy do rozkvetlých květů třešní chumelilo  a 17. přišel šedivák, když ranní teplota klesla na  -2 

stupně. Druhá polovina dubna byla bouřlivá s častými přeháňkami. Ranní teploty se 

pohybovaly mezi  +5 až + 12 stupni, ve dne bylo při bouřce až  +18 stupňů. Velmi teplý byl 
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poslední dubnový den s +17 stupni ráno na slunci. Třešně už byly odkvetlé a začaly kvést 

jabloně a hrušně. 

Květen 

První dva květnové dny byly teplé s ranní teplotou +11 stupňů. Po dešti 3. května se 

ochladilo a 4. května při vyjasnění se objevil šedivák. Počasí bylo až do 20. května velmi 

proměnlivé, ranní teploty se pohybovaly od +5  do  + 10 stupňů, dešťové přeháňky 

provázené větrem byly časté. Na začátku třetí dekády měsíce se citelně oteplilo, ranní 

teploty při jasném počasí stouply až ke  20 stupňům, denní ve stínu až na +26 stupňů. 23. 

května přišla bouřka a 24. překvapila velká bouře s ničivým krupobitím. Kroupy byly velké, 

spolu s přívaly deště poničily veškeré květy a zůstaly ležet místy až do druhého dne. Po další 

bouřce s lijákem 27. května nastalo prudké ochlazení, ráno až na +5 stupňů, ve dne až na + 

12 stupňů. Konec května byl deštivý a chladný. 

Červen 

Proměnlivé a chladné počasí poznamenalo i začátek června.  Po 5. červnu se dlouhodobě 

oteplilo, ranní teploty při jasném počasí na slunci se pohybovaly mezi + 22 až + 29 stupni a ve 

dne mezi +21 až +31 stupni ve stínu. Tropická vedra panovala několik dní za sebou. 

Posledních 5 červnových dní bylo zamračených a deštivých. Celkově byl červen ale poměrně 

teplý a suchý.  

Červenec 

Začátkem července se dále ochladilo, zejména v noci. Do poloviny měsíce bylo počasí značně 

proměnlivé s místními přeháňkami. Teplo bylo 5. a 6. července, teplota ve stínu stoupla ve 

dne až na + 29 stupňů. Vzápětí po noční bouřce se znovu ochladilo, pršelo  a ráno byla mlha. 

Letní červencové počasí nastalo po 15. červenci, ranní teploty se mezi 15.  až  23. červencem 

pohybovaly v rozmezí  +19  až +22 stupňů, některé dny  denní teplota dosahovala ve stínu až 

+26 stupňů. Velmi málo pršelo, trávníky byly vyprahlé. Změnu přinesly až poslední dva dny. 

31. července po dlouhé době vydatně zapršelo a déšť někde vyvolal místní povodně. 

Srpen 

 První srpnové dny se vyznačovaly proměnlivým počasím, spíše bylo chladněji. 8. srpna přišla 

trojice horkých dní, s denní teplotou až +27 stupňů. Noci zůstávaly chladnější. V druhé 

dekádě měsíce se střídaly přeháňky s deštěm i bouřkou, slunce mnoho nebylo. Studený vítr 

již někdy připomínal podzim. Po 20. srpnu přišlo více slunných dní, ranní teploty se 

pohybovaly od +6 do +14 stupňů. Denní teploty dosáhly maxima +21 stupňů 29. srpna. 

Poslední srpnový den se strhla bouřka s lijákem. 
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Září 

Září bylo velmi teplé. Slunce hřálo, často pršelo a rostlo velké množství hub a po dlouhou 

dobu. V prvním zářijovém týdnu houby lidé nehledali, ale jenom sbírali. Ranní teplota během 

celého měsíce pouze třikrát klesla pod +10 stupňů, ranní maximum bylo +15 stupňů. 

Poměrně vysoké byly i denní teploty, pohybovaly se v rozmezí +16 až +24 stupňů. Po dvou 

bouřkách začátkem třetí dekády se krátce ochladilo  až na +2 stupně ráno a na Sněžce padal 

první sníh. Poslední zářijové dny byly  opět teplé, lidé mohli užívat sluníčka  i posezením 

venku. 

Říjen 

Příjemné „babí léto“ pokračovalo až do 21.  října. Ranní teploty se pohybovaly v rozmezí +7  

až  +15  stupňů, při vyjasnění byly nižší, zato ve dne bylo o to tepleji. Dvakrát ranní mlha 

předznamenala den, který celý propršel. Občas bylo celkově vlahé říjnové počasí narušováno 

studeným větrem. Práce na zahrádkách a v sadech se prováděly velmi dobře. Úroda jablek, 

hrušek i švestek nebyla dobrá. Ovoce bylo málo, bylo nevzhledné a kazilo se už na stromě. 

Obrat v počasí nastal 22. října, kdy se ochladilo a celý den pršelo. 

Listopad 

Začátek listopadu byl poměrně teplý, okna domů stále zdobily květy muškátů. V 

prodlouženém babím létě se ranní teploty až do poloviny měsíce pohybovaly od +7 do +10 

stupňů a denní za slunečného počasí stouply na maximum +13 stupňů. Ochlazovat se začalo 

postupně od 20. listopadu a obloha byla většinou zamračená. Poslední 3 dny měsíce byly 

mrazivé, mrzlo celý den. Při teplotě -4 stupně vše pokryla jinovatka. 

Prosinec 

 První dny měsíce se v důsledku mrazů a současně i deště vytvořila nebezpečná ledovka. 

Nejezdily vlaky, v Praze nevyjely tramvaje a docházelo k častým dopravním nehodám a 

pádům přetížených stromů. Sníh nebyl žádný, přeháňky byly dešťové. Ranní teplota dosáhla 

maxima až +8 stupňů.  Vánoce byly teplé a bez sněhu. 26. prosince začalo mírně sněžit, ranní 

teploty klesly pod nulu až na -10 stupňů. Závěrem měsíce krajinu pokryla asi 5 centimetrová 

sněhová pokrývka.                                                                                 

 

Š   k   o    l   s   t   v    í    -   školní rok  2013/2014 

Mateřská škola    2013/2014 

Mateřskou školu navštěvovalo ve dvou třídách 40 dětí, taková je její kapacita. Třídu 

předškoláků, tj. dětí ve věku 5 – 6 (výjimečně 7 ) let navštěvovalo 16 dětí. Vedla ji učitelka 

Mgr. Alena Lokvencová. Třídu mladších dětí ve věku 3 – 5 let , která měla 24 dětí, vedla 
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učitelka Bc. Ivana Šafránková. Školu řídila ředitelka Mgr. Soňa Brázdilová. Školnicí byla p. 

Karla Lokvencová. Učitelky věnovaly pozornost sebevzdělávání, účastnily se školení a 

seminářů – např. logopedie, předmatematická gramotnost, metoda dobrého startu, aj. 

pedagogická praxe 

V měsících listopad a prosinec 2013 vykonávala v mateřské škole pedagogickou praxi Žaneta 

Pohlová a v měsících  květen a červen 2014  Kamila Vondřejcová. Obě dívky jsou studentky 

Střední pedagogické školy v Litomyšli. Vyzkoušely si práci s malými dětmi i s předškoláky. 

výchovně vzdělávací program 

Výchovně vzdělávací program uplynulého roku měl název „Putování s včelkou Jasmínkou“. 

Vzorem pro práci dětí se stala včelka, především její píle a pracovitost. Učitelky navázaly na 

programy z let předchozích let a inspirací jim byla pohádková knížka „ Malá včelí královna“. 

„Jasmínka“ dětem umožnila lépe pochopit a přijmout výchovné i vzdělávací cíle učitelek. 

spolupráce s veřejností  -   akce školy 

Učitelky pokračovaly v osvědčených aktivitách z předchozího roku. Mgr. Alena Lokvencová 

při vzdělávání uplatňovala metodu  FIE  instrumentálního obohacování, ředitelka Mgr. Soňa 

Brázdilová užívala s dětmi při cvičení prvky jógy a Jana Hudková, Dis. docházela do školky na 

vyučování předškolní angličtiny. V lednu paní učitelka zahájila s předškolními dětmi výuku na 

hudební nástroj – „ Flétnička“ a v dubnu pro ně začal plavecký výcvik v bazénu v Náchodě. 

Během roku děti mj. shlédly divadelní představení  „ Vánoční představení aneb když….“ 

(spolu se žáky  1. stupně) a pohádku  „ O Palečkovi“. Ve středu   4. prosince 2013 se 

zúčastnily setkání na zámku v Potštejně, kde byl pro školy a školky připraven vánoční 

program. V dubnu se zájmem sledovaly besedu  na téma  „Dravci“, kde se mohly seznámit 

s našimi nejznámějšími dravými ptáky. V květnu při školním výletě navštívily farmu We net u 

Broumova. Učitelky po celý rok prováděly s dětmi zábavnou formou činnosti vztahující se  

k probíhajícímu ročnímu období  - např. v říjnu to byl zeleninový a ovocný týden s pečením 

bramborových placek a s poznáváním a využitím různých druhů podzimních plodů, pečení 

perníčků, vyrábění dárků,  aj. Připravily s dětmi vystoupení, které předvedly při rozsvícení 

vánočního stromu, vystoupily na vánočním koncertě, k svátku matek a na závěrečné školní 

akademii. Nechybělo ani oblíbené přespání ve školce. Po celý rok děti provázela věrná včelka  

„Jasmínka“. 

Spolupráce s rodiči byla na dobré úrovni. V září na schůzce SRPDŠ byli seznámeni s organizací 

roku, se vzdělávacím programem a plánovanými akcemi včetně 13. školního plesu, který měl 

tématický název „ V rytmu hula, hula“. Na žádost rodičů se v lednu uskutečnila schůzka, na 

které se projednávala nemocnost dětí. 
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Základní škola   2013/14 

Zahájení školního roku i jeho zakončení bylo slavnostní.  V pondělí 2. září 2013 přivítal  ve 

škole 16 prvňáčků starosta městyse  Bc. Zdeněk Drašnar spolu s novým ředitelem Mgr. 

Alešem Pávem  a třídní učitelkou Mgr. Kamilou Ševcovou. Ostatní žáky přivítali ve třídách 

jejich třídní učitelé a sdělili jim pokyny k organizaci nového školního roku.  Slavnostní bylo 

také pro žáky  9. třídy zakončení jejich povinné školní docházky.  Vysvědčení převzalo 

v závěru června 23  vycházejících žáků na úřadu městyse  za přítomnosti ředitele školy, všech 

vyučujících a starosty městyse. 

personální obsazení 

Od 1. července 2013 nastoupil po konkurzu na místo ředitele školy  Mgr.  Aleš  Páv z Hradce 

Králové.  K  26. srpnu  2013 se vrátila z mateřské dovolené paní učitelka  Mgr.  Soňa  Paarová. 

Ze školy odešla  Mgr. Adéla Fabiánová.  S výjimkou těchto změn zůstalo personální obsazení 

včetně školní družiny a provozních zaměstnanců stejné jako v předchozím školním roce. 

Vychovatelky školní družiny  Lenka Kubcová a Hana Matějčková se dělily o úvazek 

pedagogické asistentky ve 3. třídě. Od první třídy dochází do místní školy tělesně postižený 

vozíčkář , který potřebuje asistenci. 

stav  žactva 

Celkový počet k 30. září 2013  byl 147 žáků,  k  30. červnu 2014  byl 148 žáků.  Do 1. třídy 

docházelo 16 žáků.  Do školy podle obcí docházeli žáci  :  Bohdašín : 5,  Borová : 3,  Bystré  : 1,  

Česká  Čermná : 9,  Dobruška  : 1,  Janov : 1,  Mezilesí  : 2,  Náchod ( Dobrošov, Lipí, Jizbice) : 

13, Nové Město n. Met.  : 4,  Nový Hrádek :  86, Olešnice v Orl. h. : 6,  Slavoňov (Blažkov) : 6,  

Sněžné : 7,  Velké Poříčí : 1,  Jestřebí : 1,  Třinec (Nový Hrádek) : 2  . 

vzdělávání 

Ve všech ročnících probíhalo vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání – škola s rozhledem. Ve skupinách se vyučovala tělesná výchova, výtvarná a 

hudební výchova a pracovní vyučování. Žáci 7. – 9. ročníku si vybírali z volitelných předmětů 

– svět kolem nás,  věda hrou, psaní na PC  a konverzace  v anglickém jazyce. Výuka probíhala 

ve všech prostorách školy, na hřišti s umělým povrchem, v rekonstruované sokolovně i 

v přírodě. Výuku nepovinného předmětu římskokatolické náboženství  navštěvovalo 20 žáků. 

Zajišťovala ji Katarzyna Kryczka v prostorách místní fary. V souladu s tradicí předchozích let 

žáci navštěvovali zájmové kroužky, z nichž většina probíhala ve spolupráci s náchodským 

Déčkem. Do vedení kroužků se zapojili učitelé, rodiče i širší veřejnost. Činnost probíhala 

v kroužcích  :  angličtina pro nejmenší, keramický kroužek,  kroužek českého jazyka, kroužek 

matematiky, ruční práce, sborový zpěv, břišní tance, šikovné ruce, myslivecký kroužek, 

zdravotnický kroužek, taneční a sportovní kroužek školní družiny, florbal, mladý redaktor a 

kroužek jojování. Škola poskytla prostory p. učiteli Jiřímu Škodovi pro výuku hry na hudební 

nástroje. V září se uskutečnil tradiční adaptační kurz pro žáky 6. ročníku v rekreačním 
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středisku Astra. Během druhého pololetí byl uspořádán lyžařský kurz 7. ročníku, plavecký 

výcvik 3. a 4. ročníku, dopravní kurz 4. ročníku, turistický kurz  8. ročníku a outdoorový pobyt 

v Jeseníkách 9. ročníku. 

škola a veřejnost  -  akce školy 

V září byl zahájen další ročník soutěže tříd  i jednotlivců v třídění odpadových surovin. V říjnu 

se pro zájemce konal poznávací zájezd do Londýna. Během podzimu se žáci 9. ročníku 

zúčastnili besedy na Úřadu práce v Náchodě, výstavy středních škol a preventivního 

programu  „ Láska ano, děti ještě ne“. Žáci 1. stupně  navštívili náchodskou knihovnu, výstavu 

domácího zvířectva v Dobrušce a zámek Potštejn (vánoční program). Pro zájemce škola 

uspořádala exkurzi na pražské letiště, do hvězdárny v Hradci Králové, do Krňovic, do 

Broumova na Play Broumovsko a do Petrofu v Hradci Králové. Úspěšná byla v adventním 

čase návštěva představení  Louskáček v Národním divadle v Praze. Školní pěvecký sbor 

zazpíval při rozsvícení vánočního stromu na náměstí a na vánočním koncertě v kině. Velký 

ohlas měl jako vždy ples místních škol a vystoupení pěveckého sboru pro seniory v Domově 

důchodců v Náchodě. Žáci 2. stupně připravili s učiteli pro mateřskou školu a 1. stupeň 

slavnost Mikuláše. Školní akademie, která se konala 24. června,  má několikaletou tradici a 

přilákala velký počet rodičů a příznivců škol. Loučily se při ní děti s mateřskou školou a žáci 9. 

třídy s povinnou školní docházkou. Většina účastníků se neubránila dojetí. 

Źáci sbírali úspěchy také v řadě soutěží   -   olympiáda českého jazyka, Pythagoriáda, 

předčítání v německém jazyce, dopravní soutěž, atletické závody, Eurorebus, zdravotnická 

soutěž, taneční soutěž. Adéla Hlaváčková úspěšně reprezentovala školu v celostátním kole 

pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. 

materiální zabezpečení 

V uplynulém školním roce již nevyhovující počítačový server byl nahrazen novým a správa 

sítě přešla na firmu DLNK. Učebna v půdní vestavbě a kancelář účetní byla připojena na pult  

PCO. Kabinety, školní družina a 1. třída byly vybaveny potřebným nábytkem. Zprovozněn byl 

také školní rozhlas a klasické zvonění nahradily melodie. Vedení školy také zakoupilo zvukové 

zařízení potřebné k ozvučování školních akcí. 

K 31. srpnu 2014 byla dokončena velká stavební akce. V poslední části školní budovy – 

přístavbě bylo provedeno zateplení včetně výměny oken. 
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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. 2014  měl Městys Nový Hrádek  785  obyvatel. Narodilo se 12 dětí  (6 děvčat a 6 

chlapců), zemřelo 7 občanů, přistěhovalo se 23 a odstěhovalo se 18 obyvatel. Meziroční 

přírůstek je 10 obyvatel. 

V roce  2014  proběhly   dvoje volby. 

23. a 24.  května se konaly volby do Evropského parlamentu. Účast voličů v městysi byla 

26,25%  (celostátní 18%). Počet hlasů voličů :  celkem  157 ,  KDU-ČSL  48 (30,57%),  ANO 

2011    27  (17,19%),  Koalice TOP 09 a STAN  20 (12,73 %), ČSSSD  14  (8,91 %),  Strana 

svobodných občanů  10 (6,36%) ,  ODS  8 (5,09 %),  Česká pirátská strana   6 (3,82 %),  

KSČM  5  (3,18 %), Komunistická strana Československa  4 (2,54%), Koalice DSSS a SPE  

3 (1,91%),  Strana zelených  2 (1,27%),  Česká suverenita  2 (1,27 %),  Úsvit přímé 

demokracie T. Okamury  1 (0,63%), Koruna česká (monarchistická strana)  1 (0,63%). 

V celé republice vyhrála strana  ANO 2011 (předseda Andrej Babiš) s 16 %, v rámci 

Evropy to byla Strana lidová. Česká republika se účastí  18 % ve volbách umístila na 

předposledním místě v Evropě, Slovensko  se 13 % bylo poslední. 

10. a  11.  října  proběhly volby do Zastupitelstva Městyse  Nový Hrádek. Účast voličů 

byla  63%   ( v roce 2010 byla  75%, v celé ČR 45%). Do 11 členného zastupitelstva 

kandidovalo na 3 kandidátkách  33 kandidátů . Nejúspěšnější byli kandidáti 

z kandidátky SNK Nový Hrádek I, uspělo 5 kandidátů, za SNK Nový Hrádek II 3 

kandidáti  a za KDU-ČSL, NK  také 3 kandidáti. Největší počet hlasů  292 získal starosta 

městyse  Bc. Zdeněk Drašnar. Mladé zastupitelstvo se proti předchozímu změnilo 

pouze ve 3 kandidátech. 6. listopadu 2014 proběhlo ustavující Zasedání 

Zastupitelstva Městyse Nový Hrádek, při kterém proběhla mj. volba starosty a 

místostarosty. 

Složení zastupitelstva: 

Bc. Zdeněk Drašnar  -  starosta  (uvolněný) 

Ing. Pavel Sobotka  -  místostarosta  (neuvolněný) 

Ing. Jeroným Holý,  Václav Suchánek,  Mgr. Marcela Havrdová, Ing. Vratislav Mareš, 

David Bek,  Mgr. Alena Lokvencová,  Ing. Radek Světlík, Ing. Miloš Vondřejc, Ing. Jiří 

Hlaváček  -  členové.  
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Asi po 40 letech práce pro Nový Hrádek skončil  v zastupitelstvu Vladimír Říha. Za 

dlouhodobou a obětavou veřejnou činnost mu patří po zásluze velké poděkování. 

soutěž  Zlatý erb 

20. března 2014 obdržel Nový Hrádek v krajském kole soutěže kvality internetových 

stránek obcí nazvané Zlatý erb  3. místo. Pětičlenná porota hodnotila povinně 

zveřejňované informace, elektronickou úřední desku, ovládání, přehlednost, výtvarné 

zpracování , přístupnost hesel i pro zrakově postižené, aj. Zásluhou kvalitní práce 

webmastera Ing. Milana Holinky se každoročně umisťujeme v této soutěži na 

předních místech. 

soutěž O Cenu Petra Parléře 2014 

9. června  byla v Praze vyhlášena architektonická soutěž O cenu Petra Parléře 2014 

zahrnující také návrh revitalizace větrné elektrárny na vrchu Šibeník Nový Hrádek  a 

její transformace na rozhlednu včetně využití přilehlé rozvodny. 7. listopadu se 

konala v kině výstava soutěžních návrhů této architektonické soutěže. Představeno 

bylo 21 projektů, 3 nejlepší a odměněné v soutěži představili autoři divákům osobně. 

Byla to neobvyklá a zajímavá podívaná. Realizace návrhu je v rukou nového 

zastupitelstva a je limitována finančními možnostmi městyse a případných sponzorů. 

soutěž  ERA STAROSTA ROKU podkategorie SAMOSPRÁVA ROKU 2014 

Každoročně Nadace VIA a ERA pro obce do 2000 obyvatel vyhlašuje soutěž o nejlepšího 

starostu uplynulého roku doplněnou nějakou podkategorií, letos to byla Samospráva roku 

2014. Dobrá práce starosty i zastupitelstva je v našem městysi výrazně znát. Proto se 3 

předchozí starostové Josef Svatoň, Anna Marková a Vladimír Říha rozhodli přihlásit 

současného starostu i s celou samosprávou do uvedené soutěže. Pro nominaci se 

shromáždilo velké množství podpisů občanů a také pochvalná vyjádření představitelů 

místních spolků, škol i farního úřadu , které se přiložily k zodpovězeným otázkám rozsáhlé 

přihlášky. Začátkem listopadu bylo vedení městyse oznámeno, že jsme obstáli dobře, a že 

nás 5. listopadu osobně navštíví tříčlenná komise nadace. Vedení městyse včetně několika 

zastupitelů a  členů spolků ukázalo komisi opravený kostel a varhany, základní školu, 

sokolovnu, novou hasičskou cisternu CAS 20 a předvedlo filmovou prezentaci Nového 

Hrádku. Konečný výsledek byl pro Nový Hrádek velmi příznivý, v soutěži jsme zvítězili. 

Zástupci nadace ocenili zejména dlouholetou návaznost v činnosti městyse a dobrou 

spolupráci spolků i jejich spolupráci s vedením městyse.  27. listopadu 2014  tříčlenná komise 

v čele se starostou Bc. Zdeňkem Drašnarem převzala v sále Malostranské besedy v Praze 

diplom za vítězství v soutěži spolu finančním oceněním ve výši 50 tisíc korun do obecního 

rozpočtu. Jedná se o velký úspěch našeho městyse, který měl i značný mediální ohlas. 
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Kvalitu vítězné samosprávy potvrdily také říjnové volby, ve kterých se všech 8 opětovně 

kandidujících zastupitelů dostalo i do nového zastupitelstva. 

 

Na 6. zasedání Zastupitelstva městyse 26. února 2015  přednesl starosta Bc. Zdeněk 

Drašnar zprávu o činnosti městyse v roce 2014 podle jednotlivých oblastí.  Citace: 

„V uplynulém roce 2014 nebyly, z důvodu velkého finančního závazku, který vznikl 
v roce 2013 v rámci rozsáhlé opravy chodníků a místních komunikací, realizovány „větší“ 
projekty. Přesto se nám společně podařilo uskutečnit mnoho užitečných kroků a vydařených 
akcí, a to jak v oblasti zlepšení infrastruktury a ekonomické stability našeho městyse, tak i 
v oblasti kulturního a společenského života. O nejvýznamnějších z nich informuje následující 
zpráva. 

 

Vodní hospodářství 

Po rozsáhlých akcích, které se uskutečnily v roce 2013, se provozovatel vodovodního 

a kanalizačního řadu VAK Náchod zaměřil na drobné opravy a údržby stávajících zařízení. 

Zejména se jednalo o opravy propadlých šachtových a vodovodních uzávěrů. Ze strany 

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

v našem majetku.  

Ve spolupráci s VAK Náchod bylo řešeno odstranění několika menších poruch.  

 

Odpadové hospodářství 

Do systému třídění odpadů je zapojen celý městys včetně školáků i chalupářů. Nový 

Hrádek patří k těm obcím, kde se nevybírá poplatek za obyvatele, ale za skutečně svezený 

odpad. Prostředky efektivně vynaložené na zajištění separovaného sběru komunálního odpadu 

roztříděného na jednotlivé komodity (železo, sklo čiré a barevné, plasty, PET lahve, nápojové 

kartony, papír, drobný elektroodpad a baterie) se prostřednictvím firmy EKO-KOM vrací zpět 

do obecního rozpočtu. Zejména dobrá spolupráce se základní školou, která společně 

s městysem organizuje soutěž ve sběru a třídění odpadů, přináší své ovoce. Dobře se osvědčil 

i kontejner na sběr textilu. Svoz nebezpečného odpadu je pro občany zajišťován dvakrát ročně 

zdarma. Náš městys v oblasti odpadového hospodářství dlouhodobě využívá služeb firmy 

Marius Pedersen.  

V roce 2014 nebyl v okolí Nového Hrádku zaznamenán výskyt černých skládek.  

Ke konci roku se v souvislosti s legislativními změnami začala připravovat nová obecně 

závazná vyhláška, která bude mimo jiné obsahovat způsob řešení likvidace bioodpadů. 
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Snahou městyse bude preferovat rozumná a efektivní řešení, která ale předpokládají 

spolupráci a odpovědný přístup ze strany všech, kteří odpad tvoří. 

 

Místní komunikace 

V průběhu letního období pokračovala rozsáhlá rekonstrukce silnice z Nového Hrádku 

k Rokolskému mostu. Tato akce Královéhradeckého kraje byla spolufinancována Evropskou 

unií a zajišťovala ji SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., zhotovitelem byla firma STRABAG 

a.s. Tato akce měla vliv na zvýšený provoz po místních komunikacích, které musely být 

následně opravovány. Předpokládá se, že s opravou silnice z Nového Hrádku na Borovou se 

bude pokračovat v letních měsících 2015. V jednání je též i možnost opravy části silnice do 

Dolů. 

Po intenzivních deštích, které nás postihly v průběhu léta, došlo zejména v místních 

částech Dlouhé a Rzy k poškození obecních cest, které bylo nutné následně opravit. Mimo 

těchto oprav bylo pokračováno v průběžné údržbě dalších, převážně štěrkových, místních 

komunikací.  

V ulici Sokolská došlo k plánované opravě části komunikace, od č.p. 352 (Světlíkovi) 

k AT stanici byly položeny nové obrubníky a opraven živičný povrch. Bylo pokračováno 

i v přípravných pracích nové místní komunikace v lokalitě Na Farách (sejmutí ornice, 

odkopávky, prokopávky apod.). 

V rámci společného projektu DSO Region Orlické hory byla na místních 

komunikacích v souladu s platným pasportem osazena část nových dopravních značek. Byla 

vyřešena i úprava a značení obousměrného provozu při vjezdu na náměstí. V instalaci dalších 

dopravních značek bude pokračováno v průběhu roku 2015. 

Byla podána Žádost o bezúplatný převod pozemků pod chodníky z majetku 
Královéhradeckého kraje do vlastnictví městyse. K převodu by mělo dojít v roce letošním. 

Zimní údržbu komunikací v sezoně 2013/2014 a 2014/2015 prováděli na základě 

smluv pan Linhart z Bohdašína a pan Štěpán z Nového Hrádku. 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 byla zajišťována pracovníky 

městyse.  

V průběhu celého roku se ZM zabývalo sporem, který se týká zajištění přístupu 

k nemovitostem v místní části Končiny. V této souvislosti byla uzavřena Příkazní smlouva 
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o poskytování právních služeb a udělení plné moci advokátce JUDr. Lence Vikové 

z Náchoda. Bohužel tento problém, který se vleče několik let, nebyl doposud vyřešen. 

Pozemky, katastr obce, územní plán 

 Bylo realizováno několik drobných nákupů i prodejů pozemků. V lokalitě Na Farách 

se v průběhu roku nepodařilo prodat žádnou další stavební parcelu (do současné doby je 

prodáno 8 z 20 nabízených parcel). 

 V průběhu roku probíhala příprava na realizaci pořízení nového Územního plánu Nový 

Hrádek. S firmou SURPMO, a.s., IČO 45274886, se sídlem Třída ČSA 219, 500 03 Hradec 

Králové byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování zakázky „Územní plán Nový Hrádek“. 

V souvislosti s pořízením nového územního plánu byly od občanů městyse a fyzických či 

právnických osob, majících vlastnická práva k pozemku nebo stavbě na území městyse, 

shromážděny jejich návrhy a požadavky na změnu funkčního využití těchto pozemků nebo 

staveb. Pořízení nového územního plánu bude probíhat v průběhu let 2015 a 2016. 

   

Obchod a služby 

 V průběhu roku došlo, na základě požadavků občanů, k drobné úpravě provozní doby 

Pošty Nový Hrádek (prodloužení otevírací doby ve čtvrtek do 16.30).  

I přes drobné komplikace byl zachován provoz výdejny léků. Nájemní smlouva je 

uzavřena s majitelem lékárny U černého orla v Novém Městě nad Metují. Se zachováním 

výdejny se počítá i do budoucna. 

Ostatní služby zůstaly na obvyklé úrovni. 

 
Požární ochrana a Sbor dobrovolných hasičů 

Stále platí, že naši hasiči mimo svých základních úkolů se úspěšně účastní soutěží 

v hasičském sportu, pomáhají při různých akcích a zajišťují i společenské akce v rámci 

městyse. Ne náhodou všestranná a potřebná činnost SDH byla ohodnocena Cenou Křesadlo 

v kategorii BEZVA TÝM.  

 

Automobilová stříkačka, která byla pořízena v roce 2011 v rámci česko-polského 

projektu, spolehlivě slouží. V roce 2014 byla uhrazena čtvrtá splátka finanční spoluúčasti 

a k 31. 12. 2014 zbývalo zaplatit 300 000,- Kč. 

Jednotka SDH je postupně dovybavována nejen z prostředků městyse, ale i z dotací od 

Královéhradeckého kraje.  

 V průběhu roku SDH, mimo průběžné údržby hasičského hřiště a pokračování 
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výstavby skladu cvičebního materiálu, věnoval i velké úsilí při práci s hasičským dorostem. 

Z důvodu zvýšených nákladů na tyto činnosti městys poskytl na rok 2014 mimořádný 

příspěvek ve výši 30 000,- Kč. Dále bylo společnými silami SDH a městyse realizováno 

prodloužení závodní dráhy pro požární sport, která nyní měří předepsaných 100 metrů. 

V rámci odstranění drobných závad, které byly zjištěny při komplexní tematické 

kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, byla schválena a 

v účinnost vstoupila nová obecně závazná vyhláška týkající se požárního řádu městyse. 

 Na základě uzavřené smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární 

ochrany pokračovala i úspěšná spolupráce s obcí Sněžné. 

 

Tělovýchova a sport 

Po rozsáhlé rekonstrukci, která proběhla v roce 2013, se 12. 4. 2014 uskutečnilo 

slavnostní otevření sokolovny. U této příležitosti byla městysem vydána 52 stránková brožura. 

V průběhu roku 2014 byl sokolu z obecního rozpočtu poskytnut příspěvek ve výši 300.000,- 

Kč. Příspěvek byl použit ke krytí závazků, které vznikly při stavebních úpravách sokolovny. 

 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. Dne 27. 5. 2014 se zde uskutečnilo setkání starostů Náchodska. Tématem byly 

možnosti financování projektů obcí a měst ze zdrojů KHK a Evropské unie v novém 

programovém období 2014–2020. 

K tradičním akcím, které pořádá tělocvičná jednota Sokol ve spolupráci s městysem, 

patří pochod Hrádouská vařečka. Osvědčilo se pořádání podzimního přespolního běhu se 

startem od kina, které poskytuje vhodné zázemí. Tradiční lyžařské závody se bohužel 

v posledních letech z důvodu nedostatku sněhu nedaří pořádat. 

Na veřejném hřišti u základní školy bylo v podzimních měsících prodlouženo 

ochranné oplocení. 

 

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. 2014 školu navštěvovalo 147 žáků nejen 

z Nového Hrádku, ale i z okolních obcí.  

V průběhu letních prázdnin byl za podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
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v rámci Operačního programu Životní prostředí realizován projekt „Zateplení objektu ZŠ 

Nový Hrádek“. Během tohoto projektu byla provedena výměna oken, dveří a zateplení 

zejména na přístavbě ZŠ. Dodavatelem byla firma KERSON spol. s.r.o. Dobré. Mimo projekt 

byla u 12 oken ve 4 třídách provedena instalace venkovních žaluzií. O prázdninách byly v ZŠ 

provedeny i nezbytné topenářské opravy.   

Základní škola se zapojila do projektu „Škola na dotek v Královéhradeckém kraji“.  
Z důvodu končícího funkčního období byla ustanovena nová Školská rada ZŠ. 

 

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

a s přidáním několika přenosných prvků, také jako tělocvična. Postupně je modernizováno 

vybavení mateřské školy včetně didaktických pomůcek. Kapacita MŠ je 40 dětí a v současné 

době je dostatečná, nedostatečný je však počet lůžek na spaní. Součástí MŠ je školní jídelna. 

Průměrný denní počet vařených obědů je 180. V roce 2014 byl v jídelně vyměněn varný kotel 

a bylo zavedeno vydávání a vyúčtování stravování pomocí magnetického čipu. Tyto 

magnetické čipy zároveň slouží ke vstupu do budovy základní školy. Provedeným opatřením 

se zvýšila bezpečnost dětí. 

  

Kultura 

 Pro účely kulturního vyžití slouží především sokolovna, kino, knihovna, základní 

a mateřská škola, hrad Frymburk a prostor hasičského cvičiště s vybudovaným zázemím. 

Pravidelně jsou pořádány různé výstavy, přednášky, divadelní a jiná kulturní představení.

 Díky opraveným varhanám je možné v kostele sv. Petra a Pavla pořádat vystoupení 

předních mistrů včetně pořádání koncertů v rámci tradičního Orlicko-kladského varhanního 

festivalu. 

 Na náměstí u pomníku padlých a následně v kostele se 28. července uskutečnila pietní 

vzpomínka u příležitosti 100. výročí začátku První světové války.   

Kino je využíváno k různým besedám či divadelním představením. Jeho provoz je 

zejména v zimních měsících vzhledem k vysokým nákladům na vytápění omezen. V průběhu 

roku byly v kině vyměněny nefunkční akumulátorové baterie pro nouzové osvětlení a 

v prosinci došlo k zakoupení nového projekčního zařízení EPSON, které umožní promítání 

digitalizovaných filmů. 

Městys čtvrtletně vydává zpravodaj „Frymburské ozvěny“, provozuje internetové 

stránky, které spravuje webmaster pan Ing. Milan Holinka. V soutěži Zlatý erb o nejlepší 

webové stránky obcí Královéhradeckého kraje v roce 2014 se náš městys umístil na 3. místě.  
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Vedení obecní kroniky v písemné i elektronické podobě dlouhodobě zajišťuje paní 

Anna Marková. Obrazovou kroniku pak paní Ludmila Ježková. Všechny formy kronik jsou 

tradičně na velmi vysoké úrovni.  

Na rok 2015 byl vydán stolní týdenní kalendář s historickými pohlednicemi a 

fotografiemi Nového Hrádku a jeho okolí.  

 

Technická infrastruktura 

 V této oblasti k podstatným změnám nedošlo, městys je přiměřeně technicky vybaven 

jak v dodávce elektrické energie, vody, telefonní sítě a přístupu k internetu. Jisté nedostatky 

se ukazují v pokrytí sítě mobilních operátorů. Na společnost Telefónica Czech Republic, a.s, 

byla zaslána stížnost na špatný signál mobilního operátora společně s žádostí o jeho posílení 

s tím, že městys v rámci projektu Rozhledny na Šibeníku bude počítat s přípravou pasivní 

části převaděče. 

Na základě našich připomínek ohledně stavu vrchního vedení nízkého napětí 

v Bukovecké ulici ČEZ Distribuce, a.s. připravuje projekt na zemní kabelové vedení v této 

lokalitě (předpokládaný termín ukončení realizace je do 30. 9. 2016). Po výběru zpracovatele 

PD jej budeme kontaktovat ohledně zpracování projektu na veřejné osvětlení v dotčené 

lokalitě. 

V roce 2014 bylo v rámci veřejného osvětlení zřízeno několik nových bodů, které 

zůstávají svítit celou noc. Došlo i k výměně starých poškozených sloupů a svítidel u kina. 

V lokalitě Na Farách byly provedeny zemní práce a pokládka kabelu VO. 

 

Správa budov a věci bytové 

Městys pronajímá celkem 44 bytů v 8 domech. V průběhu roku mimo běžné údržby 

a drobných oprav byly provedeny rozsáhlé opravy havarijního stavu komínů na budovách 

č.p. 123 a č.p. 102 (pošta, školka). V bytě č. 7 v č.p. 59 byla provedena větší oprava (elektro, 

podlahové krytiny, vymalování, nátěry dveří). Ve třech bytech došlo ke změně nájemníků. 

 

Pohřebnictví 

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

je zajišťována jeho údržba a oprava. Poté, co se Římskokatolická farnost Nový Hrádek 

zavázala, že nejméně v období nejbližších 25 let, tedy nejméně do konce roku 2039, nepožádá 

o provozování veřejného pohřebiště na pozemku p.č. 1 v k.ú. Nový Hrádek, byl vypracován 
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ucelený projekt na revitalizaci hřbitova. Realizace bude probíhat postupně v následujících 

letech v závislosti na získání finančních prostředků. 

 Veřejná prostranství a zeleň 

V oblasti péče o zeleň je prostřednictvím pracovníků z Úřadu práce zabezpečována 

pravidelná údržba parků, okolí cest, hřbitova a dalších veřejných prostranství.  

Odbornou firmou byl vypracován znalecký posudek č. 93-1 933/14 za účelem 

zhodnocení aktuálního stavu vybraných stromů, rostoucích v městysi. Tento znalecký 

posudek bude podkladem pro další činnost ohledně uvedených stromů (údržba, popř. 

pokácení).  

V rámci udržitelnosti projektu „Revitalizace centra městyse Nový Hrádek“ byla 

firmou Kamenictví Kubala Opočno ošetřena kašna hydrofobním, zpevňovacím a biocidním 

prostředkem. 

Za pomoci dotace z MMR, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační 

titul 4 byla v podzimních měsících zahájena akce „Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a 

Pavla v Novém Hrádku“. Ukřižování bylo odborně rozebráno a odvezeno do kamenické 

dílny, kde bylo zrestaurováno. Na jaře 2015 dojde k jeho vrácení zpět na původní místo. 

V průběhu celého roku probíhaly přípravy projektu „Rozhledna na Šibeníku“. 

Byl vypracován projektový záměr. V rámci „Ceny Petra Parléře 2014“ byla uspořádána 

architektonická soutěž, s jejímž vítězem byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování příslušné 

dokumentace. Plánovaná revitalizace bývalé VTE na rozhlednu je součástí společného 

projektu „Česko-polská hřebenovka“ v rámci Euroregionu Glacensis, který se mimo jiné 

zabývá i budováním nových rozhleden a vyhlídkových věží na česko-polském pohraničí.  
 

Zadluženost městyse 

K 31. 12. 2014 zadluženost obce v přepočtu na jednoho obyvatele činila 4.522,- Kč (což je 

v porovnání s předchozím rokem o 1.285,- Kč méně). Přičemž 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. 2014 je nesplacená částka tohoto úvěru ve výši 2 425 380,65 Kč.              

Smlouva o úvěru  ze dne 4. 9. 2009 na částku 2 000 000,-- Kč byla sepsána na municipální 

úvěr se splatností do 20. 11. 2016 a finanční prostředky byly využity na výdaje spojené 
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s výstavbou infrastruktury v lokalitě „Na Farách“. K 31. 12. 2011 byla vyčerpána částka ve 

výši 1 876 070, 00 Kč.  

Ke dni 31. 12. 2014 je zůstatek nesplaceného úvěru v částce 652 070,- Kč. 
 

Smlouva o úvěru  ze dne 25. 1. 2013 na částku 1 152 000,-- Kč na výstavbu inženýrských sítí 

„Na Farách“ se splatností do 31. 12. 2016. 

Ke dni 31. 12. 2014 je zůstatek nesplaceného úvěru v částce 472 000,- Kč. 
 

Úvěry na budování infrastruktury v lokalitě „Na Farách“ jsou z větší části kryty splátkami 

firmy VAK Náchod, a.s., která od městyse odkoupila vybudovaný vodovod a kanalizaci. 
 

Závazky vůči firmě STRABAG a.s. v celkové výši 869 503,- Kč vyplývající ze smluv o dílo 

na provedení akcí „Oprava havarijního stavu komunikace Dlouhé II“ a „Oprava chodníků 

Náchodská II“, byly k 31. 12. 2014 v plné výši splaceny. 
 

Zastupitelstvo a správa městyse 

Do 10. 10. 2014 pracovalo zastupitelstvo městyse v tomto složení:  

Bc. Zdeněk Drašnar – starosta 

Vladimír Říha – místostarosta 

Bc. Pavel Bachura – člen kontrolního výboru 

David Bek – člen výboru pro společenské záležitosti 

Mgr. Marcela Havrdová – člen finančního výboru 

Ing. Jeronym Holý  

Imrich Chrenko – člen kontrolního výboru 

Mgr. Alena Lokvencová – předseda výboru pro společenské záležitosti 

Václav Suchánek – člen výboru pro společenské záležitosti 

Ing. Pavel Sobotka – předseda kontrolního výboru 

Ing. Radek Světlík – předseda finančního výboru 

Od 11. 10. 2014 (po volbách) 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  
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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 

 

Je potěšitelné, že do zastupitelstva se dostalo 8 členů z minulé samosprávy, kteří opět 

kandidovali. Tato skutečnost dokládá, že výsledky naší společné práce byly vnímány 

pozitivně. 
 

Společným postupem v rámci DSO Region Novoměstsko a Region Orlické hory, při 

poptávání sdružené dodávky elektrické energie, ale i jiných akcí byly ušetřeny nemalé 

finanční prostředky. Další výhodou členství je předávání zkušeností mezi jednotlivými 

obcemi, tvorba společných propagačních materiálů a společné čerpání dotací (např. na 

instalaci dopravních značek, nákup párty stanů, pivních setů aj.). 

Z důvodu nové certifikace místní akční skupiny Pohoda venkova (MAS) byl schválen 

souhlas se zařazením všech katastrálních území městyse Nový Hrádek do územní působnosti 

MAS. Pro zvýšení možnosti dalšího čerpání dotací se náš městys stal členem MAS. 

V průběhu roku byla společně se zainteresovanými obcemi a úřady projednávána 

problematika nebezpečného přestupního místa na autobusové zastávce „ Bohdašín – 

v Propasti“, tento problém nebyl dosud vyřešen a je nutné dále jednat. 

Od Nadace VIA se sídlem Jelení 195/9, 118 00 Praha 1, IČO: 67360114 městys 

obdržel dar ve výši 50 000,- Kč jako cenu za vítězství v podkategorii „Samospráva roku“ 

soutěže „Era Starosta roku“. 

K 31. 12. 2014 byl počet obyvatel v naší obci 785, včetně trvale žijících cizinců tento 

počet činil 796. Přistěhovalo se 23 osob, odstěhovalo se 18 osob, narodilo se 12 dětí, zemřelo 

7 občanů. Z těchto počtů je patrné, že pozitivní trend nárůstu obyvatel pokračuje.“ 

Konec citace projevu starosty městyse. 

 

Zpráva starosty městyse Bc. Zdeňka Drašnara popsala velké množství úspěšné práce 

odvedené vedením městyse, promyšlenost a systematičnost v oblasti financování, péče o 

mládež i všechny občany a odvážné výhledy do budoucnosti. Vítězství v soutěži  „ERA 

starosta roku“ s podkategorií Samospráva roku si vedení městyse za rok 2014 i za roky 

předchozí plně zaslouží.  Nezbývá nic než poděkovat a popřát nám všem, aby městys Nový 
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Hrádek po všech stránkách nadále trvale vzkvétal. 

  

 

 

K  u   l   t   u   r   a 

 

Sokolský bál 

11. ledna 2014 se v nově opravené sokolovně konala  první akce  -  Sokolský bál. Mohl se 

uskutečnit pouze díky pomoci členů Sokola i ostatních obětavých občanů při dokončovacích 

pracích a úklidu sokolovny. Krátký proslov úvodem přednesl Ing. Pavel Sobotka. Hrála hudba 

STREYCI. Pěkné bylo předtančení žáků ZUŠ Nové Město n. Met. , tombola byla bohatá a 

pěkné   většinou dlouhé šaty tanečnic plesu dodaly noblesní ráz. 

Toulavá kamera 

16. ledna 2014 zavítali do Orlických hor a navštívili i náš městys pracovníci televizního 

pořadu  Toulavá kamera. V nevlídném lednovém počasí se zaměřili na 3 lokality – hrad 

Frymburk, lípu a kříž U Izidora a kopec Šibeník. Hosty provázela kronikářka a hradem je 

provedl mladý kastelán. Vysílání pořadu se uskutečnilo na ČT 1  v neděli  16. února. 

Myslivecký ples 

25. ledna se v sokolovně uskutečnil  již pro městys tradiční  Myslivecký ples s hudbou  

POHODA.  Zájemce přilákalo  myslivecké menu a pestrá tombola. 

Hasičský bál 

8. února se v sokolovně konal mezi občany populární Hasičský bál s hudbou TROP. Hasiči 

účastníkům, kterých přišel velký počet, nabídli předtančení, bohatou tombolu, občerstvení 

včetně myslivecké kuchyně a další nová zpestření večera. 

Setkání s legendami 

14. února se uskutečnilo další Setkání s legendami. Náš městys navštívil herec  Martin 

Dejdar a režisér Tomáš Magnusek. Milé setkání v sokolovně moderoval Milan Chára. 

13. ples rodičů a přátel školy 

22. února proběhl v sokolovně 13. ples rodičů a přátel školy pořádaný sdružením rodičů, 

mateřskou školou a základní školou. V rytmu  Hula  Hula hrála hudba zvaná Poslední pokus. 
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Každá žena dostala na krk ozdobu, za kterou se partnerovi odvděčila polibkem. Ples si 

uchoval pěknou společenskou úroveň  a měl zajímavý ráz. 

Dětský karneval 

23. února se v sokolovně uskutečnil oblíbený  Dětský karneval. Opět ho úspěšně moderovala  

Ing. Jana Šinkorová za pomoci své rodiny , Petra Hlaváčka  a Petra Bohadla. Návštěva byla 

jako obvykle velká. Vtipné hrátky, tanec, soutěže, tombola i pohoštění příjemně vyplnily 

nedělní odpoledne. 

Slavnostní otevření zrekonstruované sokolovny 

12. dubna 2014  se konala výjimečná akce, očekávaná všemi občany,  oficiální Slavnostní 

otevření zrekonstruované sokolovny. Slavnost byla dobře připravená a velmi se podařila. Asi  

300 účastníků včetně čestných hostů si vyslechlo fundované projevy, zhlédlo pěkná videa i 

milé cvičení žákyň. Při pokládání věnce k pamětní desce umučených sokolů defilovaly místní 

prapory. Návštěvníky, mezi kterými byl i majitel novoměstského zámku Josef Bartoň s chotí, 

zaujala výstava dokumentující rekonstrukci sokolovny. Nechybělo ani sladké pohoštění. Bylo 

to setkání lidí, kteří myslí stejně nebo podobně. Oslava byla dobře promyšlená a dojemná. 

K slavnostní příležitosti 90 let od výstavby sokolovny byla vydána Pamětní brožura. 

Rekonstrukce sokolovny byla prováděna za působení starosty  Ing. Jeronýma Holého. 

Pomlázková zábava 

18. dubna uspořádali místní hasiči Pomlázkovou zábavu. 

Křesadlo pro hasiče 

28. dubna slavnostně převzali v náchodském Beránku dobrovolní hasiči Nového Hrádku 

cenu  Křesadlo za  BEZVA  TÝM. Obdrželi ji za svou dlouholetou dobrovolnickou činnost. 

V návrhu na ocenění starosta městyse mj. napsal : „Jediné, co naši hasiči nedokážou uhasit, 

je jejich nadšení , elán a chuť pomáhat ostatním“. Není náhodou, že každoročně udělovaná 

cena Křesadlo putovala na Nový Hrádek již počtvrté. Dobrovolně a zadarmo v našem městysi 

pracuje dost velká skupina lidí, což je v dnešní době spíše vzácností. 

Povídání o Ugandě 

3. května se konalo v kině setkání s manžely  Balcarovými, dobrovolníky neziskové 

organizace Shalom for Uganda. Vyprávěním nazvaném Povídání o Ugandě a fotografiemi 

přiblížili zdravotnické působení na jihozápadě tohoto afrického státu a výstavbu        kliniky. 

Noc kostelů 

23. května proběhla Noc kostelů. Místní kostel i většinu kostelů v republice mohli zájemci 

využít ve večerních hodinách k prohlídce, modlitbám  a meditaci. 
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Pasování na čtenáře 

29. května proběhlo v místní knihovně každoroční  pasování prvňáčků na čtenáře 

novohrádecké knihovny. Letos jich bylo 16. Každý z nich přečetl úryvek z připravené knihy a 

ukázal  výkresy zachycující výjevy ze své oblíbené knihy. Na závěr všem paní knihovnice 

Marie Grimová připevnila na klop kytičku se stužkou, a tím je  „pasovala“ na čtenáře.  Pěkné 

akci přihlíželi rodiče i prarodiče a nechyběl při ní ani fotograf. 

školní akademie 

24. června se uskutečnila v kině již tradičně na závěr školního roku veřejností oblíbená a 

hojně navštívená školní akademie. 

přednáška o Etiopii 

26. června se konala v  kině přednáška P. Jaroslava Linharta  s názvem Etiopie. Přednášející 

zajímavě promluvil o nejchudší zemi na světě se spletí jazyků (90), s krásnou krajinou se 

starými baobaby a pestrým ptactvem. 6 poutníků poznalo neskonalou bídu a zaostalost 

místního obyvatelstva. 

pouťové opékání selete 

28. června místní hasiči uspořádali na svém cvičišti pouťové opékání selete, bez kterého by 

již nebyla novohrádecká pouť to správnou poutí.  

Pietní vzpomínka  ke 100. výročí začátku 1. světové války 

26. července 2014, v sobotu na svátek sv. Anny, uspořádal u Pomníku padlých na náměstí 

Městys Nový Hrádek s farností, TJ.Sokol a Sborem dobrovolných hasičů  pro historickou 

paměť velmi prospěšnou Pietní vzpomínku ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války. 

Zazněly prosby  za ukončení válek v současnosti spolu se vzpomínkou na padlé v 1. světové 

válce (jejich jména jednotlivě zazněla). Vzpomínka byla zakončena mše sv. v kostele Petra a 

Pavla. Pieta se vyznačovala dobrým spojením světského pojetí s církevním. 

hasičská soutěž 

6. září se na požárním cvičišti uskutečnil již  10. ročník soutěže v požárním sportu nazvaný O 

pohár starosty městyse. Opět se sjel velký počet družstev (30), fandit přišel značný počet 

diváků. Soutěž se i díky pohostinnosti hasičů stala pro občany  oblíbenou každoroční 

událostí. 

drakiáda 

28. září uspořádali místní hasiči na svém cvičišti za slunného počasí v pořadí již druhou 

drakiádu. Sešlo se více než 30 pestrých draků, škoda jen, že málo foukal vítr. Přesto se 

podařilo vyhodnotit, které z draků vydržely ve vzduchu nejdéle, stanovit pořadí jejich 
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majitelů a předat jim poháry a sladkou odměnu. Pro návštěvníky obětavé hasičky připravily 

výborné koláče a cukroví. 

varhanní koncert 

5. října v rámci 18. ročníku  Orlicko – kladského varhanního festivalu se na pozvání vedení 

městyse a farního úřadu uskutečnil v kostele Varhanní koncert. O mimořádný kulturní 

zážitek se zasloužili Radek Hanuš  hrou na varhany a Jana Kracík-Vávrová hrou na zobcovou 

flétnu a fagot. Výkony umělců byly precizní. Koncert byl součástí série 20 koncertů tradičního 

festivalu, který trvale zaštiťuje hejtman Královéhradeckého kraje a zajišťuje  poskytnutí 

krajského grantu. 

Naše paní operetka 

17. října předvedl v kině Divadelní soubor  ČÁP Z Dobrušky  revui  z českých operetních 

melodií nazvanou  Naše paní operetka. Scénář napsal Miloň Čepelka a Zdeněk Šíma. Při 

známých milých melodiích, laskavém humoru a tanečkách prožili diváci příjemný večer. 

rozsvícení vánočního stromu 

V sobotu 29. listopadu před první nedělí adventní se uskutečnilo na náměstí rozsvícení 

vánočního stromu s pěveckým vystoupením dětí. Strom tentokrát rozsvítili vzácní hosté, 

herci, Jan Přeučil a Eva Hrušková. Po rozsvícení herci v kině vystoupili s velmi vtipným 

pořadem, který moderoval Milan Chára. 

Mikulášská zábava 

29.listopadu hasiči uspořádali v sokolovně Mikulášskou zábavu s hudbou Hektor. 

Mikulášský večer 

6. prosince se konal na hasičském cvičišti v pořadí druhý Mikulášský večer. Čerti se svítícíma 

očima opět přijeli v ďábelském kočáře s koníčky  Ivy Štěpána a po nich následoval Mikuláš 

s anděly se sladkou nadílkou pro děti. Bylo bez sněhu. Na večer se přišlo podívat a případně 

popít grog hodně zájemců. Dá se říci, cokoliv hasiči pořádají, vše se vydaří. 

Vánoční koncert 

V sobotu 13.prosince se ve 14.30  v kině zaplněném do posledního místečka konal Vánoční 

koncert  z „místních“ zdrojů.  Vystoupily děti z mateřské školy, základní školy, farní divadlo a 

místní chrámový sbor. Celkové vystoupení všech účinkujících, zvlášť dětí ze školky bylo velmi 

působivé.  Velmi pěkné a vtipné bylo také farní divadlo, které režírovala Olga Langrová. Mělo 

formu vysílání „betlémské“ televize. Atmosféra byla úžasná, zase jednou před Vánocemi táhli 

lidé za jeden provaz. 
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Vánoční troubení 

23. prosince odpoledne v 16 hodin přijeli trubači, aby troubením vánočních koled a písní u 

vánočního stromu na náměstí občanům ohlásili příchod Vánoc. Je to další pěkná tradice. 

Vánoční zábava 

26. prosince uspořádali sokolové Štěpánskou zábavu. Dostavilo se více než  300 tanečníků, 

kteří se chtěli rozhýbat po vánočním hodování. 

 

 

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

 

Valná hromada 

 Členskou základnu tvoří 90   členů, z toho je 24 žen , 42 mužů a 24 mládeže. Valná hromada 

konaná  Na kovárně 28. prosince 2014 kromě zhodnocení roční činnosti provedla také volby 

nového výboru. 

zásahy výjezdové jednotky 

Výjezdové družstvo má 21 členů včetně 1 ženy. V uplynulém roce do dne valné hromady byla 

jednotka vyzvána ke 4 výjezdům. 

26.  1.  2014   9.38   požár kontejneru v obci Sněžné- hašení jedním proudem C, po příjezdu 

hasičů z Dobrušky využito smáčedlo (5 členů výjezdu) 

11.  5  . 2014   13.56  požár zemědělské budovy v Borové- hořela střecha, 1 traktor s vozem a 

byla ohrožena zvířata (prasata a především krávy). Zachráněn z objektu byl traktor a 

teleskopický nakladač. Po vytvoření únikové cesty se ustájená zvířata přesunula mimo 

budovu do provizorních stájí. CAS 20 dodávala vodu po celou dobu zásahu (9 členů výjezdu) 

27.  9 . 2014    15.59  neúspěšné hledání nahlášeného požáru lesa – jednalo se o nenahlášené 

pálení klestí (bloudilo 7 členů výjezdu) 

28.  12.  2014    11.59  požár sazí v komíně v hospodě u Jirásků ve Sněžném – po zhodnocení 

situace dal velitel zásahu pokyn k návratu na základnu  (10 členů výjezdu) 

Den po Valné hromadě 29.  12.  2014 zasahovali hasiči při rozsáhlém dlouhotrvajícím požáru 

těžko přístupné roubené chalupy čp. 191 na Mikulášově kopci. Zasahovali i profesionální 

hasiči z Dobrušky a z Náchoda a dobrovolné jednotky z Olešnice, Bohdašína a z Nového 

Města n. Met. Zásah byl velmi náročný a vzniklá škoda veliká. 
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cvičení a soutěže dospělých 

Již druhým rokem je jednotka Nového Hrádku zařazena v obci Sněžné do 1. stupně 

poplachového plánu obce, to znamená, že i pro tuto obec plnila protipožární úkony. Všichni 

členové jednotky se musí neustále školit a zvyšovat odbornost. Celé družstvo se sešlo na 2 

školeních v Jestřebí, 26. září proběhlo aplikační cvičení v areálu Detechy v Dolích se všemi 

sbory okrsku. 

 S novou cisternou sbor objížděl opět různé akce  -  Val (oslava 120 let), Kamenec (dětský 

tábor), Ohnišov a Blažkov (Náchodská Primátor liga), Sněžné (Podorlická liga), Nový Hrádek 

(napouštění požární nádrže Na Farách, dohled na pálení čarodějnic, zalévání ohniště po 

pálení klestí v obecním lese, kropení hřiště ). 

Okrsková soutěž v červnu proběhla na Sendraži (ženy 1.místo), v červenci Pohárová soutěž 

v Provodově (ženy 2. místo), Pohárová soutěž v Bohdašíně (smíšené družstvo- 2 kola- 1. 

místo), Pohárová soutěž na Přibyslavi (muži 1. místo, ženy 2. místo), v srpnu významná 

soutěž Pyrocar 2014 v Přibyslavi u Havlíčkova Brodu ( největší sraz požární techniky a jejich 

posádek v České republice), v září  soutěž Primátor ligy v pořadí desátá v Novém Hrádku 

(muži i ženy 2. místo, druhé družstvo žen 5. místo – rekordní počet soutěžních družstev- 

téměř 30).  Série soutěží nazvaná Primátor liga měla jako každoročně 4 kola jarní  (Lhota u 

Červ. Kost., Ohnišov, Blažkov, Vršovka) a 4 kola podzimní (Nový Hrádek , Vysokov, Bukovice, 

Kramolna). Dílčí pořadí se sčítá v pořadí celkové. V této náročné soutěži se místní mužské 

družstvo umístilo na 5. místě, jedno družstvo žen na 5. a druhé na 6. místě. Je to úspěch. 

cvičení a soutěže mládeže 

Kolektiv mladých hasičů se rozrostl na 20 členů, kteří chtějí cvičit a poznávat, co vše musí 

hasič znát. Již v lednu se konala první soutěž v Teplicích n. Met.. Probíhala ve sportovní 

nafukovací hale a měla 5 disciplin. Mladší i starší bojovali a skončili v pořadí  družstev 

uprostřed. V únoru soutěžila družstva i jednotlivci v uzlování  v České Metuji (Káťa Povolná 

11. místo ze 36 účastníků), v dubnu to byl závod požární všestrannosti hlídek v Nahořanech 

(starší 8. místo z 24, mladší 14. a nejmladší 18. místo ze 40 hlídek) a soutěž CIF v Bělovsi (7. 

místo ze 14), v květnu soutěž v požárním útoku, štafetě dvojic a štafetě 4krát 60m v Nízké 

Srbské . Ve stejných disciplinách úspěšně soutěžily děti v Bohdašíně a zajistily si tím účast 

v okresním kole hry PLAMEN v Náchodě na Plhově. Za nejlepší vedení kroniky dostaly dort.  

V červnu  soutěžili jednotlivci v běhu na 60m v Bezděkově a v požárním útoku v Bohuslavicích  

(stříbrný pohár). V záři na soutěži v Jaroměři byla obě družstva „bronzová“  a v Žernově při 

požárním útoku a štafetě dvojic byli mladší  4. a starší opět 3. V soutěži jednotlivců v motání 

hadic dosáhla Kateřina Lantová vynikajícího úspěchu,  obsadila 4. místo v kategorii starších a 

byla nejlepší z děvčat. V říjnu v Hronově překvapili mladší, když obsadili 4. místo z 18 

družstev. Soutěžní sezonu mladých hasičů  zakončil branný závod v Mezilesí a opět  byl pro 

naše hlídky úspěšný. V listopadu si děti i jejich rodiče (40 účastníků) prohlédli požární stanici 

Hasičského záchranného sboru ve Velkém Poříčí. Na poradě vedoucích v České Metuji při 
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vyhlášení celoročních výsledků  obsadilo naše mladší družstvo 5. a starší 3. místo . Je to 

opravdový úspěch . Hasičský rok uzavřela Mikulášská nadílka na v pořadí druhém 

Mikulášském večeru na hasičském hřišti. 

cvičiště – požární zbrojnice - technika  

Cisterna CAS 20-S2R procházela pravidelnými kontrolami  a dobře sloužila svému účelu. 

Potřebná údržba byla prováděna proškolenými hasiči na veškeré požární technice, kterou 

sbor vlastní (PS 12, PS 16, elektrocentrála, motorová pila, dýchací technika SATURN a 

PLUTO). Roční rozpočet   dosáhl výše 190 000,-Kč a dotaci 10 000,- Kč navíc (kompresor 19 

tis., kalové čerpadlo 15 tis., havarijní pojištění CAS 20  30 tis., oprava PS 12     26 tis., 

pohonné hmoty 35 tis.,telekomunikace 5 tis., ochranné pomůcky 9 tis.). Nové a dobře 

udržované přístroje zvyšují kvalitu záchrany životů i majetku. 

V uplynulém roce byla snaha obnovit přítok vody do hasičské nádrže, příští rok bude nutné 

její vyčištění. K velkým změnám došlo na hasičském hřišti. Budovala se nová dřevěná 

základna včetně elektroinstalace. V dalším období  se bude dále dokončovat. Stavba bude 

sloužit pro uskladnění materiálu pro soutěžní aktivity sboru a jako zázemí při pořádání akcí. 

Chod sboru je finančně náročný. Většinu aktivit proto zajišťují členové někdy s velkým 

nasazením sami. Pracují jako dobrá parta na základě absolutní dobrovolnosti. Po zásluze 

obdrželi zástupci hasičského sboru Nový Hrádek 28. dubna 2014 v náchodském Beránku za 

dlouhodobou dobrovolnickou činnost Křesadlo a diplom v nově zavedené kategorii „bezva 

tým".  

spolupráce s veřejností 

Kromě činnosti, která je jejich hlavní náplní, se hasiči výrazně podíleli na kulturním životě 

v městysi. Pořádali tradiční hasičský bál, pomlázkovou zábavu, pouťové opékání selete, 

posvícenskou drakiádu, mikulášský večer a pomáhali při všech akcích pořádaných v obci 

(slavnost znovuotevření rekonstruované sokolovny, aj.). Velmi dobře spolupracovali se svým 

zřizovatelem – Městysem Nový Hrádek. Provedli každoroční svoz kovového odpadu a popřáli 

s kytičkou jubilantům a členkám k svátku matek. Dobře vedli obrazovou i ručně psanou 

kroniku, internetové stránky sboru a informovali o svých aktivitách také v tisku. Výborná byla 

jejich práce s mládeží po odborné stránce i po stránce dokumentace činnosti. 

Hasičský sbor Nový Hrádek  svou dlouhodobě poctivou prací v roce 2014 důstojně oslavil 

150. výročí dobrovolného hasičstva v Čechách. 

Složení nově zvoleného výboru SDH v Novém Hrádku : 

Jiří Bek, starosta 

Ing. Milan Holinka, náměstek starosty 

Vladimír Suchánek, velitel 
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Olga Beková, vedoucí mládeže 

Ivo Štěpán, hospodář 

Jarmila Grimová, referentka žen a kvalifikovaná členka vyšších orgánů okrsku 

Petra Přibylová, jednatelka 

 

Petr Ruffer, Jaroslav Rázl, Radim Štěpán, David Bek, Martina Suchánková, Aleš Bek, Jan 

Kratochvíl, Adam Poul , členové 

Jarmila Grimová absolvovala v uplynulých 4 letech s úspěchem (získala červený diplom) 

pilotní projekt Univerzita dobrovolného hasiče. Školení probíhalo v ústředních hasičských 

školách v Bílých Poličanech, v Jánských koupelích  a v centru hasičského hnutí v Přibyslavi. 

13. prosince 2014 proběhlo v prostorách Vysoké školy báňské  - Technické univerzity Ostrava 

slavnostní zakončení projektu s předáním diplomů. Jarmila Grimová získala ze všech místních 

hasičů nejvyšší vzdělání v hasičských odbornostech. 

                                                                                                                                                                                                                                            

 

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

 

Valná hromada 

Výroční členská schůze T.J. Sokol Nový Hrádek se konala 2. března 2015 v restauraci Na 

Kovárně. Její program byl tradiční, řídil ji starosta  Ing. Jeroným Holý, který přednesl zásadní 

zprávu.  Zprávu přednesla také náčelnice Lidmila Martinková a předseda lyžařského oddílu 

Jeroným Holý. 

Zpráva starosty Ing. Jeronýma Holého z 2. března 2015 – citace : 

 
 „Vážené sokolské sestry a bratři, hosté a příznivci naší tělocvičné jednoty, vítám Vás 
srdečně na naší výroční členské schůzi. Opět po roce se scházíme v restauraci Na Kovárně, 
děkujeme za příjemné prostředí. 
 
 Má letošní zpráva tentokrát bude kratší, než v minulém roce, neboť uplynulý rok 2014 
byl o mnoho klidnější, než ty předchozí. Budu se věnovat z mého pohledu nejdůležitějším 
spíše globálním událostem, ke konkrétním akcím vám jistě řeknou své ostatní členové 
výboru. 
 
 Začnu suchými čísly. Během roku 2014 ukončilo členství 7 lidí a naopak přistoupilo 24. 
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Členská základna sestávala na konci roku z 251 členů. Z tohoto celkového počtu je 
pohybově aktivních 120, z toho 44 žactva, 8 dorost a 68 dospělých. K tomu můžeme 
připočítat cca 20 nečlenů Sokola, kteří pravidelně sokolovnu využívají pro sport a platí 
příspěvek zvláštní hodinovou, nebo roční sazbou. Jsem velmi rád, že trend nárůstu členů 
pokračuje i v roce letošním. Je za ním zejména kvalitní a obětavá práce našich cvičitelů. 
 
 V letošním roce nás čeká radikální zvýšení členských příspěvků dospělých z 300 na 
500 Kč. Tento fakt nemůžeme nijak ovlivnit. Jsme si vědomi, že jde o zvýšení markantní a 
neradi bychom kvůli němu ztráceli členskou základnu. Proto výbor rozhodl, že budeme 
vybírat jen 300 Kč a zbytek 200 Kč bude dotovat naše T. J. Samozřejmě pokud bude někdo 
ochoten zaplatit plnou částku, velmi to přivítáme, neboť oněch 200 Kč zůstane v našem 
rozpočtu. 
 
 Na začátku roku, konkrétně 11. 1. 2014 jsme prozatím do omezeného provozu uvedli 
sokolovnu velmi úspěšným Sokolským plesem. Slavnostní nálada byla ještě umocněna 
bezprostředně dokončenou rekonstrukcí sokolovny a zvědavostí všech účastníků, jak to 
vlastně ve staronové sokolovně vypadá. Snad nikdo nebyl zklamán, chválu jsme slyšeli ze 
všech stran. Za bezproblémový průběh děkujeme zejména hlavním organizátorům Imrichu 
Chrenkovi a Olze Markové. Příští sokolský ples bude 23. 1. 2016. Bude v pořadí druhý po 
plese mysliveckém a následující neděli bude dětský karneval. 
 
 Po našem plese proběhly standardní další plesy, a to myslivecký, hasičský a školský, a 
také tradiční Velikonoční a Mikulášské taneční zábavy pořádané místním SDH. 
 
 V průběhu celého roku jsme se snažili sokolovnu dále zvelebovat a zdokonalovat. 
Nejnáročnější práce byly spojeny s instalací zábran před tělesy ústředního vytápění a závěsů 
po stranách jeviště a nad balkonem, které zlepšily akustiku sálu. Průběžně jsme samozřejmě 
prováděli mnoho různých dalších drobnějších i složitějších zásahů. V této souvislosti musím 
zmínit dva naše členy, bez jejichž mnoha a mnoha hodin zdarma odvedené práce by tyto 
nové věci nebyly na světě. Jsou jimi Pavel Bohadlo a Jeronym Holý st., děkujeme. 
 
 Jak jistě víte, v letních a podzimních měsících bylo vybudováno nové oplocení 
s podezdívkou a novou střídačkou. Jde o první fázi změn na hřišti před sokolovnou. Také zde 
jsme se brigádnicky podíleli sami, navíc s vydatnou pomocí úřadu městyse. Celkové náklady 
přesáhly 300 tisíc Kč, dotace ze SZIF resp. MaS Pohody venkova, která pravděpodobně 
v dubnu bude doručena na náš účet, je 200 tisíc Kč. Co bude s hřištěm dále, zatím není 
rozhodnuto, vítáme jakékoliv náměty a nápady. 
 
 Dále víte, že v souvislosti s celkovou rekonstrukcí sokolovny jsme se museli, a to 
nemálo, zadlužit. Mám dobrou zprávu, že s domluveným přispěním rozpočtu městyse, se 
nám daří splátky půjček v řádných termínech bez problémů realizovat. Děkuji za vstřícnost 
některým věřitelům, kteří souhlasili s prodloužením doby splácení. My tím pádem nebudeme 
pod takovým finančním tlakem, a proto budeme schopni průběžně budovu sokolovny a její 
okolí dále zvelebovat. 
 
 Dne 12. 4. 2014 proběhlo slavnostní otevření sokolovny. Myslím, že se jednalo o jednu 
z nejdůležitějších událostí uplynulého roku na Novém Hrádku i v regionu. Organizace byla 
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náročná, ale odměnou byla hojná účast a veskrze kladné reakce oficiálních i neoficiálních 
hostů. Od tohoto data je sokolovna v neomezeném provozu a slouží tak, jak jsme věřili. 
 
 Jen v rychlosti zmíním další větší akce loňského roku, kterými byl tradiční pochod 
Hrádouská vařečka, podzimní župní přebor v přespolním běhu, výlet do Krkonoš, maškarní 
bál po školském plese a 26. 12. 2014 Štěpánská taneční zábava, která jako vždy zaplnila sál do 
posledního místečka. Netradiční a hojně navštívenou událostí (650 lidí) byla výstava modelů 
vláčků mezi svátky pod patronací rodiny Stanislava  Drašnara. Děti, ale i tatínci a dědečci si 
krásné modely v akci na kolejištích opravdu užívali. Děkuji za organizaci všech těchto i dalších 
událostí. 
 
 V průběhu celého roku výbor pracoval na zdokonalení organizace provozu sokolovny. 
Od základů jsme například aktualizovali provozní řád a další interní dokumenty a jsem rád, že 
manželé Veronika a Petr Bohadlovi převzali povinnosti správce sokolovny. Spolupráce s nimi 
se nám velmi osvědčuje, děkujeme. 
 
 Důležitou informací, která jistě stojí za zmínku, je změna dodavatele silové elektřiny 
v koordinaci s městysem a okolními obcemi. Očekávané úspory jsou minimálně v řádu tisíců. 
 
 Dovolím si teď zmínit to nejdůležitější, co bychom rádi v co nejkratší době vyřešili. 
Jedná se o dokončení rekonstrukce bytu správce sokolovny a jeho obsazení zodpovědným a 
vstřícným nájemcem, který by převzal buď část, nebo celou práci, kterou nyní vykonávají 
manželé Bohadlovi. Zatím není jisté, jestli budeme po obdržení zmíněné zpětně vyplacené 
dotace za oplocení schopni byt kompletně dokončit. Pokud ne, rozhodne výbor, zda si ještě 
nějaké finanční prostředky vypůjčíme. Jistě se shodneme, že stálý správce rychleji odhalí a 
vyřeší různé provozní problémy nebo jim bude schopen předejít. Samozřejmě rovněž 
nájemné bude vítaným příspěvkem do rozpočtu naší jednoty. 
 
 Seznam sportovních oddílů, které pod naší jednotou sdružujeme: 

- Rodiče a děti – Veronika Bohadlová 
- 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 a badminton rekreační – Miloš Langr 
- Všeobecná příprava žákyně – Radka Machová 
- Fotbal muži – Radomír Lanta 
- Všeobecná příprava ženy – Lidmila Martinková 
- Nohejbal – Karel Šrůtek 
- Posilovna – Bohouš Petr 

 
 Děkuji za pozornost a předávám slovo dalším členům výboru.“    Konec citace. 
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Zpráva náčelnice Lidmily Martinkové  z 2. března 2015 -  citace: 
 
„Mám pro vás připravený přehled činnosti odboru všestrannosti  za rok 2014. S aktivitami 

volejbalu, florbalu a lyžařského oddílu, které jsou registrované pod odborem sportu naší 

Župy Podkrkonošské-Jiráskovy, vás seznámí jejich vedoucí. 

Cvičení s nejmenšími dětmi a jejich rodiči je hraní, zvykání na prostor a překážky, nebát se. A 

to s dětmi pěkně umí cvičitelka Veronika Bohadlová, která je v minulém roce měla na starost. 

Děti předškolního věku, se kterými už nejsou rodiče, měly cvičení s Lucií Hrnčířovou. Je velká 

škoda, že nemohla tuto skupinu pro pracovní přetíženost vést i v novém školním roce. 

Nového nástupce jsme již mezi cvičiteli nenašli. Naopak cvičení zaměřené na fotbal a také 

všestrannost pro chlapce žákovského věku obnovil Pavel Sobotka. S Radkou Machovou jsme 

nabídli žákyním ve věku od 1. do 6.třídy cvičení orientované na základy gymnastiky, 

všestrannost, hry a hry s míčem. Radka je házenkářka a tak má děvčatům co předávat. 

Tělocvičnu pravidelně využívalo deset až dvanáct dívek. Od nového školního roku Radka 

nabídla hodinu v další cvičební den osmi starším žákyním, ale i s mladšími mi nadále pomáhá. 

Máme radost, když nás paní učitelky ze základní školy chválí a říkají, že je na děvčatech 

pohybová aktivita vidět. Nově od začátku školního roku se věnuje Markéta Vaňková šestnácti 

mladším žákyním se zaměřením na aerobic a pohyb při hudbě, který je baví. 

Všechna dětská cvičení vždy začínají koncem září nebo začátkem října, jsou provozována do 

dubna až května a to pravidelně jednu hodinu týdně. Je příjemné, když si děvčata do cvičení 

přivedou další kamarádku, znamená to pro nás, že jsou spokojené a že se jim hodiny v Sokole 

líbí. 

  Dvě hodiny cvičení týdně při rytmické hudbě na udržení a zlepšování kondice nabízela také 

Markéta Vaňková. Její odbornost využívalo dle možností až 15 žen a dorostenek. Sice 

nemáme veškeré náčiní, které by se nám líbilo, ale máme stepy, overbally, švihadla, tyče, 

posilovací gumy a konečně i odpovídající teplo v sokolovně. Náčiní používáme i při 

zdravotním cvičení, které jsem vedla, já, Lída Martinková. Scházeli jsme se v počtu tři až 

devět. 

  Muži raději sportují, tak využívali tělocvičnu v malých skupinách na badminton a rekreační 

volejbal pod vedením Miloše Langra. Přes zimu hráli muži v sokolovně nohejbal, za který 

zodpovídá Karel Šrůtek. Bohouš Petr má na starosti skupinu mužů, kteří navštěvují posilovnu 

v původních prostorách sokolovny. 

  V uplynulém roce se čtyři cvičitelky zúčastnily oblastního srazu pro cvičitele rodičů a dětí, 

předškolních dětí a mladšího žactva v Hradci Králové, dvě cvičitelky byly na oblastním srazu 

též v Hradci se zaměřením na cvičení žen a seniorů a získaly tím další podněty pro novou 

náplň cvičebních hodin. Doškolovacího semináře pro cvičitele III. třídy všestrannosti 

v Náchodě absolvovaly dvě naše cvičitelky a Markéta Vaňková působila při školení cvičitelů 

III. třídy v Náchodě jako lektorka. 
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  8. května jsme byli se čtyřmi děvčaty a šesti dospělými na Župním turistickém srazu 

v Novém Městě nad Metují. Prošli jsme okolím, navštívili Juránkovu vyhlídku a užili příjemné 

posezení s novoměstskými sokoly. 

  V září jsme se společně čtyři žákyně a jedna cvičitelka za odměnu v soutěži „Po stopách 

významných osobností Sokola a České republiky“ účastnili víkendového poznávacího 

pobytu v Děčíně. V této soutěži jsme se soustředili na dohledání informací o umučených 

sokolech z našeho městečka Vojtěchu Koláčovi, Josefu Vondřejcovi a Josefu Světlíkovi. Také 

jsme 8. října, který je jako Památný den Sokola, uctili jejich památku s cvičenkami a cvičenci 

před pamětní deskou v sokolovně rozsvícením svíček a připomenutím jejich zásluh a postojů 

v tehdejší těžké době okupace. 

  Účastnili jsme se při přípravě, organizování a také úklidu po všech akcích, které naše 

jednota zajišťuje pro členy Sokola nebo pro veřejnost. 

  Rádi bychom získali další nové cvičitele, na školeních a seminářích jim můžeme zajistit 

vzdělávání, které se hodí celý život. 

  Chci velice poděkovat z pozice funkce náčelnice všem cvičitelům, kteří věnují spoustu času 

přípravě cvičebních hodin a uskutečňují tuto nedocenitelnou práci pro své svěřence. Velké 

díky patří všem, kteří nás podporují pracovní silou a slovem uznání, vstřícností a financemi. 

Na každém z členů stojí veškerý ruch a činnost jednoty. Tělocvičná jednota Sokol je otevřená 

všem věkovým kategoriím. Děkuji za sebe, že se mohu setkávat s vámi se všemi při 

sportovních i společenských událostech a přeji každému tento pocit soudržnosti a přátelství.“ 

Konec citace. 

Zpráva předsedy lyžařského oddílu Jeronýma Holého z 2. března 2015  - citace: 

„Nemohu začít jinak, než Přeborem ČOS, který jsme pořádali včera v Olešnici. Rozepsán byl na 

Hrádek, v minulosti jsme ho 3x na Hrádku pořádali, ale sněhové podmínky se natolik změnily, že to už 

asi nikdy nebude možné. Pořádat jsme ho měli již vloni, ale nešlo to ani na náhradní trati se 

zasněžováním. Zároveň jsme rozepsali i 26. ročník Ceny Frymburka, což je tradiční závod žactva. 

Startovalo 94 závodníků, z toho bylo 65 Sokolů z 5 jednot a mezi nim i 42 Hrádováků.  

Na to, že jsme již 10 let nic podobného nedělali, natož v cizím prostředí, jsme to s menšími obtížemi 

zvládli. Musím zmínit vstřícnost vedení Ski areálu Olešnice, zvláště našeho bývalého člena Petra 

Plodka a našeho lyžařského žáka Michala Pohla. Kolem organizace závodu se nás točilo  22 a po 

skončení závodu, asi v 15,30 hodin, jsme toho všichni měli plné zuby. Jestli to budeme dělat někdy 

příště, tak musíme zvážit souběžné pořádání Ceny Frymburka, bylo to hodně náročné. 

 

 Vloni jsem při této příležitosti chválil, že máme po dlouhé době zase početnější družstvo 

nejmladších. I když jsme na Hrádku lyžovali jen asi měsíc, tak můžeme říci, že už umějí tolik, že včera 

většina z nich závodila a vůbec ne špatně. Dokonce Verča Machová přebor vyhrála a  Evička Hrnčířová 
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byla 2. jen o 1/100 vteřiny. Už se těšíme, jak krásná práce s nimi bude na soustředění na Zvoničce 

před příští sezonou. Doufáme, že se v září toto družstvo rozroste o nějaké Hrádováky. Zatím je v 

družstvu více dětí z Borové a z České Čermné. S dětmi trénují 2 trenéři 2. třídy a 3 trenéři 3. třídy. Na 

jaře a na podzim 1x týdně, před Zvoničkou 2x týdně a v sezoně, pokud je sníh 3x týdně.  

Ve výkazu pro ČOS jsme letos uvedli 37 členů a z toho 18 žactva. 

Provozování lyžařského vleku 

I když to nebyla žádná sláva, přece jsme se na Hrádku letos svezli. Sněhu bylo málo, ale naši členové 

byli ochotni na zavolání přijít šlapat, rolbou to opět nešlo. Bylo štěstí, že sníh napadl na pololetní 

prázdniny, takže se vlek točil celý týden od 9 do 17 hodin. A protože se lyžařům na Hrádku  líbí, hned 

se to rozkřiklo a byly docela solidní návštěvy (n. př. v sobotu 7.2. byla tržba 10 000 Kč). Celkem jsme 

za těch 14 dní, co jsme se nestyděli oznámit i přes malou vrstvu sněhu „ plný provoz“, měli tržbu na 

vleku 35 490 a z občerstvení 2 775 Kč. Všichni tam chodíme sloužit zadarmo a je nás ochotných 61. 

Všem patří vřelý dík. 

Areál 

Areál na Hrádku je členitý, má příjemný vlek a nízké ceny. Škoda, že není o 100 m výš, sníh se tady 

nedrží a mírné zimy s nedostatkem sněhu jsou už prakticky všechny.  Zasněžování by hodně vyřešilo, 

ale zasněžit celý areál (po Malé Panské jezdí 90% návštěvníků) bude drahé a zasněžovat jen Velkou je 

na zvážení, jak tam přilákat lyžaře. Muselo by tam být něco, co v regionu chybí. Určitě není možné si 

na zasněžování půjčit. I na dotaci je nutné provést seriózní ekonomickou úvahu. 

Každý rok se do vleku vrazí asi 20 000 Kč, aby se mohl legálně provozovat. V příštích 2 letech navíc 

přibude minimálně defektoskopie lana a velká technická prohlídka, odhaduji dalších 20 000, kterým 

se nevyhneme. Vylepšit bychom potřebovali vlek o frekvenční měnič s novou elektroinstalací za 70 

000. Při tom se většinou mění motor asi za 23 000 Kč, vše bez daně. Ale to není nezbytně nutné. 

Kdyby byly alespoň takové zimy jako letos, areál udržíme.“     Konec citace. 

 

Tradiční Přejezd Orlických hor na běžkách  se v roce  2014 nekonal, protože byla zima zcela bez 

sněhu. 

Slavnostní otevření zrekonstruované sokolovny 

12. dubna 2014 se uskutečnilo  Slavnostní otevření zrekonstruované sokolovny. Velmi zdařilé akce 

se zúčastnilo v sále sokolovny asi  300 lidí, kteří stejně nebo podobně myslí. Nechyběl majitel 

novoměstského zámku Josef Bartoň s chotí, hosté z ústředí ČOS, starostka župy, představitel MAS, 

zástupce stavební firmy, bývalá poslankyně Zdeňka Horníková, hosté-sokolové z Náchoda a z Nového 

Města n.Met. a další. Akce byla perfektně promyšlená a připravená. Starosta Ing. Jeroným Holý ve 

svém projevu podal celkový pohled na rekonstrukci, místostarosta Jiří Hlaváček promluvil poutavě o 

historii staré 90 let, kdy byla sokolovna postavena. Starosta městyse Bc. Zdeněk Drašnar s manželkou 

se převážnou měrou podíleli na vydání velmi pěkné brožury o sokolovně. Při pokládání věnce 

k pamětní desce umučených sokolů defilovaly místní prapory. Účastníky zaujala výstava  

dokumentující  rekonstrukci sokolovny,  rádi shlédli pěkné video o našem městysi a milé cvičení žákyň 



31 
 

oživilo slavnostní atmosféru. Obětavé ženy připravily pro účastníky  dobré domácí pohoštění. Dá se 

říci  -   dobrá věc se podařila. 

Sraz sokolské župy v Novém Městě n. Met. 

8. května se 10 členů naší  T.J.  Sokol zúčastnilo srazu sokolské župy  v Novém Městě n. Met. 

Pořadatelé asi pro 100 účastníků připravili zajímavý program s vycházkami do míst, kam se obvykle 

při návštěvě města nechodí- na krásné vyhlídky. Zajistili také možnost návštěvy muzea, věže Zázvorka 

a zámecké zahrady. Odměnou bylo dobré pohoštění – domácí cukroví, pečené buřty , káva a čaj. 

Výborná byla ukázka vystoupení chlapců na nářadí ve „free stylu“. 

Hrádouská vařečka 

17. května se konal  32. ročník pochodu  Hrádouská vařečka se startem od zrekonstruované 

sokolovny. Počasí pochodu opět moc nepřálo, ale počet 494 účastníků svědčí o tom, že „vařečka“ 

turisty stále láká. Kontrola s tradičním pohoštěním byla v Dolích. Lidé opět psali : „Moc pěkná akce, 

krásná procházka nádherným krajem. Cesta perfektně značená, občerstvení výborné. Byli jsme tu 

poprvé, ale určitě ne naposledy.“- Knappovi z Mělníka. „Nádherná procházka 8 km s kočárkem.“ 

„Sokolovna v novém-překrásná.Perfektní značení trasy-pochvala jako vždy. Počasí nakonec vyšlo,  a 

tak se budu těšit na příští rok, pokud zdraví dovolí. Děkuji vám.“- Prachařová Náchod. 

Výlet do Krkonoš 

30. srpna uspořádala T.J. Sokol díky obětavé náčelnici Lídě Martinkové  Výlet do Krkonoš. 40 

účastníků od 5 až přes 80 let poprvé využilo novou kabinkovou lanovku na naši nejvyšší horu 

Sněžku. Ukázkové počasí umožnilo nádherné výhledy všem bez ohledu na to, kterou trasu si 

podle svých možností zvolili. Všichni prožili krásnou sobotu. 

Večer sokolských světel 

8. říjen si my, Sokolové, připomínáme jako Památný den Sokola, kdy byla v protektorátním 

Československu v roce 1941 výnosem nacistů Česká obec sokolská rozpuštěna a činnost 

zakázána. Letos jsme si tento den připomněli u Pamětní desky v zrekonstruované sokolovně 

v Novém Hrádku. Cvičitelé dětských složek se svými svěřenci si připomněli jména a osudy tří 

umučených činovníků naší jednoty Vojtěcha Koláče, Josefa Vondřejce a Josefa Světlíka. Pod 

deskou rozsvítili svíčky a zavěsili vzpomínkový věneček. 

 

R    ů    z    n   é 

 

Tříkrálová sbírka 2014 

4. ledna 2014 proběhla tradiční celostátní charitativní akce  Tříkrálová sbírka 2014. Skupinky 

Tří králů obcházely s uzavřenou pokladničkou dům od domu a občané měli možnost přispět 
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na účinnou pomoc lidem v nouzi, zejména starším, osamoceným a nemocným lidem, na 

kterou byla sbírka zaměřena. 

jmenování nového premiéra a vlády 

17. ledna byl jmenován předsedou vlády Bohuslav Sobotka. 29. ledna byla po 95 dnech 

čekání jmenována prezidentem republiky nová vláda  trojkoalice  ČSSD,  ANO a KDU – ČSL 

s premiérem Bohuslavem Sobotkou. Skončila přechodná vláda Jiřího Rusnoka, která neměla 

důvěru sněmovny. 

XXII. zimní olympiáda 

7. února v ruském Soči začala velmi nákladná (stála 50 miliard dolarů) a okázalá XXII. zimní 

olympiáda. Trvala do  23. února. Pro naše olympioniky (závodilo jich 88)  byla historicky 

nejúspěšnější , získali celkem 8 medailí, 2 zlaté, 2 stříbrné a 4 bronzové. Úspěšní byli 

biatlonisté (Soukup, Moravec,Soukalová, Vítková), rychlobruslařka Sáblíková a Samková ve 

snowboardcrossu. 

lanovka na Sněžku 

22. února byl obnoven provoz lanovky na Sněžku. Místo dvoumístných sedaček budou 

turisty vozit uzavřené čtyřmístné kabinky. 

vyvrcholení  střetu na Ukrajině 

22. února po vyvrcholení střetu opozice s vládnoucí garniturou v ukrajinském Kyjevě, který 

se neobešel bez obětí na obou stranách, opustil prezident Viktor Janukovyč své sídlo a začal 

se skrývat. 

anexe Krymu 

1. března obsadili Rusové doposud ukrajinský poloostrov Krym. Tím začala intervence 

Ruska na Ukrajinu. Krym patřil Ukrajině od roku 1954. Rusko nepolevilo ve snaze po Krymu 

obsazovat další východní ukrajinské oblasti. Dochází k častým krvavým střetům mezi ruskými 

a ukrajinskými vojáky s oběťmi na životech. Na Ukrajině operovalo nejprve 1000 ruských 

vojáků za použití tanků. Přijížděly z Ruska konvoje, údajně s humanitární pomocí. Povstalci 

otevřeli jihovýchodní frontu. Evropa a Amerika bez valného účinku uplatňovala sankce proti 

Rusku. Prezident Vladimír Putin mlžil nebo mlčel. V reakci na sankce prohlásil, že je Rusko 

jaderná velmoc a že si s ní nemá nikdo zahrávat. Situace je celosvětově dlouhodobě napjatá. 

úmrtí  Věry Chytilové 

12. března zemřela ve věku 85 let známá filmová režisérka Věra Chytilová. 
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Templetonova cena pro Tomáše Halíka 

13. března obdržel teolog Tomáš Halík především za dlouhodobou publikační činnost 

v dialogu mezi církvemi i nevěřícími v celosvětovém měřítku Templetonovu cenu. Cena bývá 

nazývána „duchovní nobelovkou“.Cenu obdržela také např. Matka Tereza, dalajláma nebo 

Alexandr Solženicyn. Dotace 26 milionů korun je určena na realizaci projektu v oblasti 

dialogu mezi různými náboženstvími a nevěřícími. 

úmrtí Otakara Brouska 

14. března zemřel ve věku 89 let dlouholetý člen Divadla Na Vinohradech herec  Otakar 

Brousek. 

astronomické jaro 

20. března v 17.57 začalo astronomické jaro. Odpovídaly tomu jak teploty od 16 do 20 

stupňů ve dne, tak i rozkvetlá zlatice.  

svatořečení papežů 

27. dubna se ve Vatikánu uskutečnilo svatořečení papežů Jana Pavla II.  a Jana XXIII. 

úmrtí Ivety Bartošové 

28. dubna skončila dobrovolně svůj život na železničních kolejích známá zpěvačka Iveta 

Bartošová. Bylo jí 48 let. 

40 let pražského metra 

9. května uplynulo 40 let od zahájení provozu pražského metra. Poprvé vyjelo 9. 5. 1974. 

lavička Josefa Škvoreckého 

11. května byla v Náchodě na náměstí v odpočinkové zóně slavnostně odhalena lavička 

Josefa Škvoreckého k 90. výročí jeho narození.  Byla vyrobena z litiny a jejím autorem je 

sochař Josef Faltus . Slavnost byla také zahájením 17. ročníku studentského festivalu Prima 

sezóna. 

Svátost biřmování 

21. června proběhla v kostele sv. Petra a Pavla Svátost biřmování za účasti 

královéhradeckého biskupa Jana Vokála, věřících i představitelů městyse. Biřmovanců bylo 

14, z toho 9  z  Nového Hrádku. Biřmovanci obdrželi Pamětní list a všichni včetně starosty 

městyse poseděli na faře s ceremoniářem. Biskup ocenil bezprostřednost a srdečnost 

setkání. Motto slavnosti  bylo : Jelikož Duch je náš život, ať nás také duch vede k jednání“. 
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100 let od atentátu v Sarajevu 

28. června 2014  uplynulo  100 let od atentátu v Sarajevu, při kterém zahynul následník 

rakouského trůnu Ferdinand d´ Este s chotí Žofií. V jeho důsledku vypukla 1. světová válka. 

druhé velké vítězství 

3. července 2014 vyhrála Petra Kvitová podruhé tenisový Wimbledon. 

velká úroda hub 

Stojí za zmínku, že se začátek měsíce září vyznačoval neobvykle  velkým množstvím hub. 

Především v prvním týdnu byly lesy hub plné a plno bylo také houbařů místních i 

přespolních. Houby se nehledaly, ale jenom sbíraly. Plné koše si odnášel každý houbař. 

uzavření baru SKLENÍK 

1. října 2014 došlo pro velkou finanční náročnost zejména zimního provozu k uzavření baru  

SKLENÍK nad samoobsluhou. V provozu byl od 4. února 2011.  Restauraci Na Kovárně tak 

odpadla jediná konkurence. 

úmrtí Pavla Landovského 

10. října zemřel ve věku 78 let populární herec Pavel Landovský. 

25 let od sametové revoluce 

17. listopadu 2014 uplynulo 25 let od historické změny v roce 1989  iniciované převážně 

studenty. V Praze na Albertově, kde před lety začal protestní průvod, byla za účasti 

prezidenta republiky i zahraničních hostů odhalena Pamětní deska. Slavnost byla narušena 

výrazným protestem proti Miloši Zemanovi (házení vajíček, vystavení červené karty). 

úmrtí Petra Hapky 

25. listopadu zemřel  ve věku 70 let nadaný hudebník a skladatel velkého množství zejména 

filmových melodií  Petr Hapka. 

úmrtí Přemysla Podlahy 

23. prosince zemřel ve věku 76 let  moderátor populárního televizního pořadu Receptář 

prima nápadů  Přemysl Podlaha. 

odchod faráře P. Františka Hofmana 

28. prosince 2014 se odsloužením poslední mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla  farář P. 

František Hofman rozloučil s naší farností asi po 3 letech působení. Odešel na vlastní žádost 

ze zdravotních důvodů do Šonova na Broumovsku. Věřící se s ním rozloučili důstojně dárkem, 

modlitbou a podáním ruky. 
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S   p   o   l   e   č   e   n   s   k   á        k   r   o   n   i   k    a 

 

Rodičům se narodili   ( 12 ) 

 

Václav  Grulich  a Irena Grulichová     Nový Hrádek  Doly  177     22. 1.  2014    Hradec Králové 

       syn  David 

 

David  Bek  a Hana  Beková    Nový Hrádek  94          14. 2.  2014     Náchod    

       dcera   Ela 

 

 Jakub  Kimeš a Petra Štěpánová   Nový Hrádek  365          14.  3.  2014       Náchod 

       syn  Matyáš  Klimeš 

 

Josef  Drašnar a Barbora Adamičková    Nový Hrádek  5          26.  4.  2014        Náchod 

        syn Josef  Drašnar 

Krzysztof Szablewski a Jana  Lepšová    Nový Hrádek    59           12. 7. 2014         Náchod 

          syn  Kryštof Szablewski 

 

Petr Dušek  a Jana  Dušková                  Nový  Hrádek   312         18. 7.  2014       Náchod 

         dcera   Denisa 

 

Miloš   Vondřejc   a Kateřina Vondřejcová    Nový Hrádek  279      1. 8.  2014      Náchod 

         dcera  Lenka 
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Marek  Kozel  a  Eliška  Kozlová             Nový Hrádek   74               4. 8.  2014       Náchod 

         dcera  Nikola 

 

Václav  Hloušek  a  Denisa  Glacová      Nový Hrádek  320           4. 8.  2014       Náchod 

          dcera  Sofie Hloušková 

 

Jan  Kratochvíl  a  Mirka Kratochvílová    Nový Hrádek   141        26.  9.  2014    Náchod 

           dcera   Anna 

 

Zdeněk  Štěpánek a Monika Štěpánková   Nový Hrádek  363       1.  11.  2014    Náchod 

          syn  Jakub 

 

Leoš  Tymel  a Veronika  Tymelová        Nový Hrádek  70           13.  12.  2014   Náchod 

          syn   Petr 

 

 

Sňatek   uzavřeli 

Marcel   Kozel  a  Eliška  Rulcová  Nový Hrádek   26.  4.  2014 

         v kostele sv. Petra a Pavla 

Vojtěch  Havrda  a  Alena Drašnarová            Nový Hrádek   14.  6.  2014 

               na hasičském hřišti 

Petr  Havel  a  Klára Venclová   Červ.  Kostelec- Nové Město n. Met.        23.  8.  2014 

         v kostele sv. Petra a Pavla 
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Výročí svatby oslavili  

50 let společného života  -  zlatou svatbu 

Jiří a Eva   Přibylovi           Nový Hrádek    311        4.  4.  2014 

Josef  a Milena  Pohlovi          Nový Hrádek    306       18.  4.  2014 

 

60 let společného života -  diamantovou svatbu 

Antonín a Marie  Hartmanovi        Nový Hrádek    155         3. 7.  2014 

 

 

Z        n   a    š    i    c   h        ř   a    d       o    d   e   š   l   i        (7 občanů) 

 

Iva    Kopecká   z  Nového  Hrádku  čp.  291  zemřela náhle ve věku  nedožitých 75  let   9.  

února  2014  v Novém Hrádku. Po rozloučení v kostele sv. Petra a Pavla 14.  února byla 

převezena k tichému zpopelnění. Zesnulá byla dlouholetou vdovou a v rodinném domě, 

který s manželem přestavovali, dožila sama. Vychovali s manželem syny Zdeňka a Petra a 

dceru Hanu. V posledních letech pracovala v Kovodružstvu v Dolích, odkud také odešla do 

důchodu. Všechnu svoji energii věnovala péči o rodinu. 

Božena   Kopecká   z  Nového Hrádku  čp.  1  zemřela ve věku  82 let  23.  března 2014  

v Hradci Králové. Rozloučení se konalo 28. března 2014 v kostele sv. Petra a Pavla a po 

zádušní mši byla zesnulá převezena k tichému zpopelnění. Vychovala  4 děti, 2 dcery a 2 

syny. Těžce nesla ztrátu syna Miroslava, který odešel tragicky v mladém věku. V mládí 

absolvovala obchodní školu a pracovala jako úřednice. Posledním pracovištěm bylo 

Kovodružstvo v Novém Hrádku, odkud odešla do důchodu. Byla velmi pracovitá a dobrá 

kuchařka a cukrářka. Její zdobené perníčky byly pověstné pro velmi pečlivé provedení. 

Milovala zahrádku, o kterou s manželem Mojmírem pečlivě starali, a všechny květiny. Dům č. 

1 na Náměstí byl díky překrásným muškátům pověstný. 

Květoslav  Bureš  z Nového Hrádku  čp. 59 zemřel po dlouhé a těžké nemoci ve věku  64 let  

24.  března  2014  v Opočně. Jeho ostatky byly v tichosti zpopelněny. Zesnulý  přišel do 

našeho městyse po sametové revoluci a byl ubytován v obecním domě. Pracoval 

příležitostně pro městys, vedoucího samoobsluhy p. Švorce  a podle potřeby pomáhal 

spoluobčanům. Nejvíce péče věnoval Marii a Josefu Přibylovým, kterým sloužil až do konce 

jejich života. Vždy se zajímal o veřejné dění a byl ochotný pomoci. 
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Antonín  Šafář  z Nového Hrádku  Klainova čp. 13  zemřel  ve věku nedožitých 56 let  3. 

dubna 2014  v Hradci Králové. Dům čp. 13 je prodaný, zesnulý žil mnoho let neznámo kde a 

v Novém Hrádku měl pouze trvalé bydliště. 

Jana  Klárová  z  Nového Hrádku  čp. 320  zemřela po dlouhé těžké nemoci ve věku 

nedožitých  63 let  10. května 2014  v Červeném Kostelci. Rozloučení se konalo 15. května 

2014 v kostele sv. Petra a Pavla a po církevních obřadech byla zesnulá uložena do rodinného 

hrobu. Vychovala syny Pavla a Filipa a dceru Janu, která s ní sdílela společnou domácnost a 

pečlivě se o matku v její nemoci starala. Pracovala v družstvu Velorex a po odchodu do 

důchodu jezdila prodávat textil k Vietnamcům do Náchoda. V mladším věku byla zapojena 

jako cvičitelka mládeže místního hasičského sboru. Byla pracovitá a trpělivá a všechny síly 

věnovala nejprve péči o matku, děti a později také o vnoučata. 

Jaroslav  Štěpán   z Nového Hrádku  čp.  348  zemřel náhle ve věku  74 let  27. října 2014  

poblíž své chaty v Borové U Jedle. Rozloučení měl v úzkém rodinném kruhu a po něm byl 

převezen k tichému zpopelnění. Zesnulý pracoval mnoho let v n.p. Stavostroj v Novém Městě 

n. Met. S manželkou vychovali  3  dcery  a v posledních letech jim velmi pomáhali s péčí o 

vnoučata. V Borové U Jedle si postavili chatu a později si koupili byt v obecní novostavbě na 

Roubalově kopci. Zesnulý byl pracovitý, zručný a vždy ochotný pomoci tam, kde bylo třeba. 

Účinnou pomoc prokázal  zejména místní T.J. Sokol prací v sokolovně a na lyžařském vleku.  

Maruše Světlíková  z Nového  Hrádku  čp. 97 zemřela  ve věku  88 let  19. prosince  2014  

v Náchodě. Poslední rozloučení se zesnulou se konalo  22. prosince 2014 v kostele sv. Petra a 

Pavla a po něm byla odvezena k tichému zpopelnění. Pocházela z České Skalice a po 

absolvování Rodinné školy pracovala na různých místech jako kuchařka, učitelka v mateřské 

škole i jako prodavačka. S manželem vychovali syna Ladislava, s jehož předčasným 

odchodem se musela smířit, a dceru Bohdanu. Těšila se z vnoučat a dožila se i pravnoučat. 

Ráda šila a v práci byla velmi pečlivá. Pro svou společenskou a přímou povahu se těšila u 

spoluobčanů velké oblibě. 

Z občanů,  kteří z Nového Hrádku pocházeli nebo měli k němu blízký vztah   v roce  2014  

zemřeli : 

Božena  Balcarová, t.č. Charitativní domov důchodců Stará Boleslav, zemřela ve věku 87 let 

3. listopadu 2014 a pohřeb měla 6. listopadu v kostele sv. Petra a Pavla a po zádušní mši byla 

uložena do rodinného hrobu na místním hřbitově.  

 

       Zapsala          Anna Marková, kronikářka 

 

 


