
Vážení spoluobčané, milí hosté 

Setkáváme se v historickém okamžiku, kdy si připomínáme 650 let od 

první písemné zmínky o naší obci. Stojíme v místě, které je po staletí středem 

městyse a kde se občané scházeli při různých významných příležitostech. 

Jsem přesvědčen, že je co oslavovat. Náš městys ve své historii byl a 

troufám si říci, že i v současnosti je obcí, kde se lidem dobře žije. Obcí, do které 

se každý rád vrací a má ji rád.  

Nový Hrádek je městysem, který nabízí svým obyvatelům i návštěvníkům 

nejen ekonomickou prosperitu, ale také širokou nabídku ve společenské, kulturní 

a sportovní oblasti. Ne náhodou jsme v loňském roce v soutěži „Vesnice roku 

v Programu obnovy venkova“ získali zlatou stuhu za vítězství v krajském kole, a 

tedy titul „Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011“.  

I když městys žije především současností, má své kořeny v historii. 

Nejstarší písemná zpráva z roku 1362 uvádí Hrádek jako farní ves. Předpokládá 

se, že ves existovala již v polovině 13. století. Rozkvětu se Hrádek dočkal ke 

konci 13. století, kdy se stavěl hrad Frymburk. Prvním doloženým majitelem 

hradu byl v roce 1354 Matouš z Frymburka. V průběhu staletí se v držení hradu i 

panství střídaly mocné šlechtické rody pánů z Dubé, Drslavců, Ronovců, 

Trčků z Lípy a Colloredů. V roce 1425 byla obec povýšena na město. Dalším 

milníkem pro obec i hrad Frymburk byl rok 1628, kdy vzbouřenci při velkém 

selském povstání na Opočensku hrad částečně zpustošili. Dílo zkázy dokonali za 

třicetileté války Švédové. Již v roce 1635 byl Frymburk uváděn jako hrad 

zbořený. 

 



V roce 1723 byl do dnešní podoby přestavěn kostel sv. Petra a Pavla, který 

je dominantou náměstí. Císařem Karlem VI. bylo obci v roce 1736 uděleno 

právo trhové, od té doby nese název Nový Hrádek. Při velkém požáru v roce 

1843 vyhořelo 45 stavení a stará zvonice. V roce 1870 byl v obci zřízen poštovní 

úřad a rok poté záložna. O rostoucím významu Nového Hrádku v tehdejší 

struktuře osídlení svědčí i založení místního hasičského sboru v roce 1880, 

postavení budovy obecné školy v roce 1882, zřízení četnické stanice v roce 1889 

a ordinace lékaře v roce 1892. Roku 1896 byla v Novém Hrádku založena 

tělocvičná jednota Sokol. 

Rozvoj obce pokračoval i na začátku 20. století: v roce 1904 byl zřízen 

telegraf, v roce 1909 vybudován vodovod a roku 1924 provedena elektrifikace 

a postavena budova měšťanské školy. V prvním desetiletí 20. století se začal 

v Novém Hrádku a v okolí rozvíjet textilní průmysl, který se po druhé světové 

válce přesunul do větších měst v okolí. Nahradila jej drobná strojírenská výroba, 

která se zde udržela až do současnosti. 

Obec dělá nejen její zástavba a vybavení, ale hlavně její obyvatelé. 

Vlastenectví místních občanů se projevilo i za II. světové války, kdy se aktivně 

zapojili do protinacistického odboje. Někteří z nich za svoji statečnost zaplatili 

cenu nejvyšší – vlastní život.  

Také v novodobé historii se potvrzuje, že my „Hrádováci“ jsme na svoji 

obec hrdi a pokračujeme v tradici a naplňování odkazu svých předků. V roce 

1995 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR Novému Hrádku oficiálně 

uděleny obnovený znak a prapor. V roce 2006 se obec navrátila k historickému 

označení městys.  



Tak a teď by se mohlo říci, tady končí historie a začíná současnost. Ale je 

to vůbec možné? Kde je včera a kde je dnes? Každý z nás nese v sobě stopy své 

obce, svých sousedů, svého okolí.  

Minulost již nezměníme, můžeme se z ní pouze poučit. Radovat se 

z úspěchů a zamyslet se nad tím, co se nám nepovedlo.  

Náš městys má velkou příležitost pokračovat ve svém úspěšném rozvoji. 

Je to šance, kterou nesmíme promarnit. Naše plány jsou odvážné, ale ne 

neuskutečnitelné. Když se ohlédneme do 650 let staré historie našeho městečka, 

nemůže to být jinak. Je naší povinností navázat na to, co vybudovali naši 

předkové a rozvíjet možnosti naší obce. Přitom mít na paměti generace, které 

budou na Novém Hrádku žít po nás.  

Vážené dámy, vážení pánové, milé děti, dovolte, abych Vám poděkoval za 

to, že jste přišli společně oslavit krásné výročí našeho Nového Hrádku. Při této 

příležitosti děkuji sponzorům, všem organizacím, firmám a jednotlivcům, kteří 

se na přípravě a zabezpečení oslav podíleli. 

Dnešním dnem oslavy nekončí, na pouť chytáme setkání rodáků, trhy 

lidových řemesel, dny otevřených dveří v místních spolcích a institucích. Bude 

vydána rozsáhlá publikace o Novém Hrádku. Součástí oslav budou i další 

společenské a sportovní akce: Sokolský slet, Koncert skupiny Katapult, závody 

hasičů O pohár starosty, Oslavy svátku sv. Václava. Na všechny tyto akce jste 

srdečně zváni. 

Závěrem nám všem přeji příjemné zážitky při oslavách 650 let od první 

písemné zmínky o obci a nám obyvatelům a návštěvníkům našeho krásného 

městečka přeji úspěšné a kvalitně prožité roky v Novém Hrádku. 

Děkuji za pozornost.  


