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ROK   2004 
 
 
 

P  o  �  a  s  í 
 
 

Leden 
Za�átkem m�síce mrzlo, teplota klesla až k –15 stup��m , ale sn�hu bylo málo. Po 
mlhavém a pom�rn� teplém po�así se 12. ledna teplota vyšplhala nad nulu a pršelo. 
Teprve po 20. lednu se znovu za�alo ochlazovat a sn�žilo. Sn�hová pokrývka neustále 
a rychle p�ibývala a m�la dobrou kvalitu. Kolem 24. byl arktický víkend s ranní 
teplotou –14 stup�� a sn�hovou pokrývkou 50 až 70 cm. S odklízením sn�hu byly 
zna�né potíže, ale kone�n� se mohl rozjet lyža�ský vlek. 
Únor 
Únor za�al oblevou a prudkým táním sn�hových spoust, kterému p�i +7 stupních 
napomáhal déš�. Strán� protály a z�staly špinavé sn�hové hromady. 5. února se teplota 
vyšplhala až k +16 stup��m. Zvraty teplot p�icházely náhle. Od 9. února za�alo mrznout 
a ranní teplota nestoupla nad nulu do konce m�síce. Sn�hové podmínky se ustálily a po 
v�tšinu února se mohlo dob�e lyžovat. 
B�ezen 
P�kná zima vydržela i do b�ezna. Slunné a polojasné po�así se st�ídalo se sn�hovými 
p�ehá�kami a lyža�ský vlek byl v provozu. Po 10. b�eznu za�al sníh b�ednout, ranní 
teploty se pohybovaly od +3 do + 10 stup��. 18. p�i jasné obloze bylo ve dne teplo jako 
v lét� a z p�írody dýchlo jaro. 22. byl ráno šedivák a zima se vrátila plískanicí sn�hu 
s dešt�m. Do konce m�síce se ranní teploty pohybovaly v rozmezí –2 až +3 stupn�. 
Poslední dny b�ezna bylo p�kné po�así a ozýval se pta�í zp�v. 
Duben 
V dubnu již nemrzlo, po�así bylo prom�nlivé a bohaté na srážky. Ranní teploty se 
pohybovaly mezi + 1 až +10 stupni, 29. stouply až na +15. Velikono�ní víkend 10., 11. 
a 12. se vyda�il. Na Bílou sobotu i na Velikono�ní pond�lí bylo slune�né po�así. 
Nejvyšší teplota ve dne byla 30. dubna +18 stup��. Dubnové srážky byly sporé a hodn� 
zamoklo. 
Kv�ten 
1. máje bylo jasné po�así, ale bylo dusno a ve�er p�išel déš�. Pršelo do již rozkvetlých 
kv�t� t�ešní. Za�átkem m�síce vystoupily ranní teploty až k + 16 a denní +24 stup��m. 
�asto foukal vítr a po�así bylo zna�n� prom�nlivé. Hodn� kvetly všechny druhy 
ovocných strom� až na švestky. První bou�ka s deš�ovou p�ehá�kou p�išla 12. kv�tna. 
Ranní teploty se pohybovaly od +5 do +10 stup�� p�i jasné obloze. 23. po dešti napadl 
p�i ranní teplot� +2 stupn� sn�hový poprašek i do kv�t� jabloní a z�stal ležet celý den. 
29. bylo jasno p�i +13 stupních ráno, den byl teplý, ale vál studený vítr. 
�erven 
M�síc �erven p�inesl oteplení. 1. �ervna bylo dusno a p�išla bou�ka s mírnou deš�ovou 
p�ehá�kou. Ranní teploty stouply až k +20 a +24 stup��m 9. a 10. �ervna. Následovala 
velká bou�ka s dešt�m, která se v m�st� Litovel projevila jako ni�ivé tornádo. Do 
poloviny �ervna byly �asté p�ehá�ky. Po 15. �ervnu se ochladilo a ranní teploty se 
pohybovaly kolem +10 stup��. Na slunci ve dne vystoupila teplota až na +30 stup��, 
ale stále vál chladný vítr. Noci byly studené a žádný �ervnový den nebyl tropický. 
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�ervenec 
Letní po�así nep�inesl ani �ervenec. Bylo v�tšinou zamra�eno s �astými p�ehá�kami a 
noci byly studené. Ranní teploty nep�esáhly +15 stup��. Celkov� byl �ervenec velmi 
chladný. Slunné dny byly pouze ojedin�lé a vítr byl vždy chladný. Oteplení p�inesl až 
záv�r m�síce. 31. �ervenec byl slune�ný s ranní teplotou +20 stup�� a denní p�esáhla 
+30 stup��. 
Srpen 
Srpen za�al kone�n� letním po�asím, teplejší za�aly být i noci. Ranní teploty se 
pohybovaly mezi + 13 až +20 stupni. Po letních dnech za�átkem srpna p�išly 4 tropické 
dny, nejteplejší s následnou bou�kou byl 12. srpen. Následovaly vydatné p�ehá�ky 
s v�trem. P�es +30 stup�� ve stínu vyšplhala teplota ješt� 19. srpna. Po�así do konce 
m�síce bylo prom�nlivé s p�ehá�kami a bou�kami. 
Zá�í 
Prvního zá�í byl krásný slunný den a za ním následovalo i n�kolik dalších p�kných dní. 
Noci byly chladné, ale denní teplota dosáhla až +26 stup��. Nepršelo, foukal suchý vítr. 
Déš� p�išel 12. a pršelo celý den. Dále následovaly chladn�jší slunné dny s ranními 
teplotami mezi +8 až +12 stupni. Po 20 zá�í bylo ponejvíce zamra�eno, mlha a ob�as 
déš� s v�trem. 
�íjen 
Stejný ráz jako na konci zá�í m�lo po�así i v první �íjnový den. Byla mlha a chladno, 
ráno +6 stup��. Druhý den se vyjasnilo a nastalo p�kné babí léto, krásné slune�né dny 
s ranním teplotním maximem +13 stup�� 6. �íjna. 10. se citeln� ochladilo na +2 stupn� 
ráno. 12. p�išel první mráz, který spálil na zahrádce ji�iny. 16. �íjna celý den pršelo. 
Z�stalo zamra�eno s dešt�m až do 21. Ke konci m�síce se krátce babí léto vrátilo, ráno 
bylo +9 až +14 stup��, denní maximum +15 stup��. 
Listopad 
První dny m�síce oh�ívalo sluní�ko, ve�er však vál studený vítr a byla mlha. Po prvním 
sn�hu, který napadl 7. listopadu a rychle zmizel se ješt� krátce vy�asilo. Teploty 
postupn� klesaly. Druhý sníh se objevil p�i ranní teplot� 0 stup�� 14. 15. listopadu celý 
den mrzlo, ráno byly –4 a ve dne –2 stupn�. 
Prosinec 
Za�átkem m�síce bylo bez sn�hu a pom�rn� teplo s ranními teplotami mírn� nad nulou. 
4. prosince klesla teplota k nule a v dalších dnech se dlouhodob� pohybovala mírn� pod 
nulou a byla silná inverze. Stromy se obalily krásným jíním a vozovky byly velmi 
kluzké. Inverzní po�así hodn� rušilo televizní vysílání. Sn�žit za�alo 17. prosince a 
napadlo 15 cm sn�hu. Do Vánoc se ranní teploty pohybovaly od –1 do –8 stup��. Na 
Št�drý den p�išla váno�ní obleva, teploty stouply ráno až k +4 stup��m a sníh rychle 
mizel. Mírn� sn�žit za�alo koncem m�síce a teploty se pohybovaly kolem nuly. 

 
 
 
 

Š  k o  l  s t  v í   -   školní rok  2003/2004 
 
 
Mate�ská škola 
2003/2004 
 
V mate�ské škole pracovaly dv� t�ídy s celkovým po�tem 39 žák�. 16 d�tí bylo 
p�edškolních a 23 ve v�ku od 3 do 4 let. Personální osazení bylo stejné jako v roce 
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p�edchozím – So�a Brázdilová, �editelka, Monika Geigerová, mladší d�ti, Alena 
Lokvencová, p�edškolní d�ti a Libuše Vargová, školnice. �editelka So�a Brázdilová 
za�ala studovat na PF UK v Praze a Alena Lokvencová na PF TU v Liberci speciální 
pedagogiku. Stejné personální obsazení mate�ské školy zaru�ovalo i nadále dobrou 
úrove� práce ve velmi estetickém prost�edí školních prostor, které se neustále vylepšuje. 
Na vysoké úrovni byla tvo�ivá práce s d�tmi s využitím p�írodních materiál�, které 
nasbíraly na �astých vycházkách po blízkém i vzdálen�jším okolí. Škola se 
prom��ovala podle období z podzimního na zimní, mikulášské, váno�ní, jarní, 
velikono�ní i p�edprázdninové království. D�ti zpívaly u klavíru, t�šily se z divadelního 
p�edstavení  p. Pe�iny  „O pe�ince a paci�ce“, radovaly se z besídek a dáre�k�, 
malovaly kyti�ky p�ed plesem. P�edškolní d�ti navštívily základní školu, všechny d�ti 
se vydovád�ly na karnevalu, pro inspiraci navštívily velikono�ní výstavu v Novém 
M�st� nad Metují a k svátku matek nacvi�ily milou besídku. P�edškoláci prošli 
plaveckým výcvikem v náchodském bazénu. Zkouškou odvahy pro p�edškoláky bylo 
p�espání ve školce s hledáním pokladu p�i sv�tle baterek. Záv�re�ný výlet sm��oval na 
Bydlo a byl po návratu zakon�ený pohárem zmrzliny. V kin� d�ti na záv�r roku shlédly 
animovanou pohádku „Hledá se Nemo“. Hodn� slunných dní strávily rády na zahrádce 
s pískovišt�m a milovaný d�ev�ný vlá�ek byl vždy plný „cestujících“. Na záv�re�né 
školní akademii se p�edškoláci se školkou rozlou�ili a pozdravili se s  u�itelkou 
budoucí 1. t�ídy . 
Základní škola 
2003/2004 
stávka 
Školní rok 2003/2004 ve v�tšin� �eských škol za�al 1. zá�í stávkou u�itel�. Ke stávce za 
zlepšení spole�enského postavení pedagogických i provozních pracovník� �eských škol 
se p�ihlásila i v�tšina pracovník� Základní školy v Novém Hrádku. Škola zela 1. zá�í 
prázdnotou, ale všichni pracovníci školy byli ve škole p�ítomni. Slavnostní zahájení 
školního roku prob�hlo 2. zá�í. V 8.00 hodin se shromáždili žáci 2.-9. ro�níku p�ed 
školou a pod vedením u�itel� odešli do kina, kde jim byl promítnut film. Po skon�ení se 
odebrali do školy a s t�ídními u�iteli se v�novali organiza�ním pracem. Žáci 1. ro�níku 
byli spolu se svými rodi�i uvítáni v 1. t�íd� svou t�ídní u�itelkou Marcelou Havrdovou. 
Pozdravil je též starosta Vladimír �íha a �editel školy Rudolf Kratochvil. 
personální obsazení 
Ke zm�nám ve složení pedagogického sboru ani provozních zam�stnanc� proti 
p�edchozímu školnímu roku nedošlo. Škola pracovala pod vedením �editele Rudolfa 
Kratochvila a zástupkyn� �editele Marie Krbalové. Mgr. So�a Dyntarová se provdala a 
jmenuje se Paarová. 
stav žactva  
Stav žactva �inil k 1. 9. 2003  160 žák� (místních 72, dojížd�jících 88). Žáci dojížd�jí 
celkem z 12 obcí, nejv�tší po�et dojížd�jících je z Borové, Mezilesí, �eské �ermné, 
Bohdašína, Slavo�ova a Sn�žného. Do dvou odd�lení školní družiny bylo zapsáno 50 
žák�. Prv�á�k� bylo 12, devátý ro�ník navšt�vovalo 17 žák�. Do 1. t�ídy bylo 23. 1. 
2004 na následující školní rok zapsáno 11 žák�. Pr�m�rný po�et žák� ve t�íd� byl 17,8. 
K dalšímu snižování po�tu žák� bude docházet i v následujících letech a bude ohrožen 
minimální po�et žák� ve t�íd�, který je 17. 
výuka 
Ve všech ro�nících se vyu�ovalo podle vzd�lávacího programu MŠMT Základní škola. 
Od 4. ro�níku se vyu�ovalo v odd�leních anglickému a n�meckému jazyku. Žáci 8. a 9. 
ro�níku si mohli vybrat z volitelných p�edm�t� : cvi�ení z matematiky, cvi�ení 
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z �eského jazyka, informatika,fyzikáln� chemická praktika. 30 d�tí navšt�vovalo výuku 
náboženství v prostorách fary .Zabezpe�oval ji P.Jozef Czarny. 
inspekce 
Ve dnech 24.-29. zá�í prob�hla ve škole komplexní inspekce. Byla provedena 
�ty��lenným týmem pod vedením Mgr. Pavla Baštá�e. Inspekto�i kontrolovali chod 
školy ve všech sm�rech a celkové hodnocení bylo velmi dobré. 
80. výro�í školní budovy 
V roce 2003 bylo vzpomenuto 80. výro�í otev�ení nové budovy školy. Budova byla 
dobudována a slavnostn� otev�ena 7. X. 1923. V sobotu  25. X. 2003 se uskute�nila 
vzpomínková akce k tomuto výro�í. Pracovníci školy p�ipravili s d�tmi kulturní 
program, který byl od 13.30 v kin� p�edveden ve�ejnosti. Zvlášt� byli p�ivítáni všichni 
u�itelé, kte�í kdy p�sobili na hrádovské škole, a byly jim p�edány pam�tní listy vydané 
k tomuto výro�í. Pak se všichni odebrali do budovy školy, kde bylo pro návšt�vníky 
p�ipraveno malé ob�erstvení a kde si mohli prohlédnout prostory a sou�asné vybavení 
školy. S nejv�tším zájmem si mladší i starší absolventi prohlédli výstavku fotografií a 
kronik z historie školy. Celá akce se setkala s velmi p�íznivým ohlasem ve�ejnosti. 
kurzy a zájmové útvary 
V únoru se uskute�nil lyža�ský kurz 7. ro�níku na Panské stráni s využitím za�ízení TJ 
Sokola Nový Hrádek. Vedoucí kurzu byla Mgr. So�a Paarová. Instruktorkou byla 
vychovatelka Lenka Pr�šová a externím instruktorem Jeroným Holý. V dubnu a kv�tnu 
prob�hl šestnáctihodinový kurz dopravní výchovy ve 4. ro�níku, zakon�ený návšt�vou 
dopravního h�išt� v B�lovsi. Žáci 3. a 4. ro�níku se zú�astnili deseti lekcí plaveckého 
výcviku v plaveckém bazénu v Náchod�. 
Ve škole pracují kroužky: informatiky s vedoucí M.Krbalovou, hry na flétnu pod 
vedením J.Soukupové, zdravotnický s vedoucími M.Havrdovou a M.Krbalovou a 
ru�ních prací s vedoucí L.Ježkovou. 
Škola umož�uje ve svých prostorách bezplatn� Ji�ímu Škodovi z Borové výuku na 
hudební nástroje – piano, kytara. Cvi�ebnu v budov� školy využívají i cvi�enci TJ 
Sokola Nový Hrádek. 
akce a sout�že 
P�i p�íležitosti 80. výro�í otev�ení budovy školy se konal projektový den- Historie naší 
školy a obce.Žáci p�ipravili �adu v�cn� i výtvarn� hodnotných panel�, které byly 
instalovány na výstav� v  kin� a ve škole. Úsp�ch m�la váno�ní besídka s výstavkou. 
Pod vedením J.Soukupové p�ipravili žáci po�ad, který p�edvedli v domov� d�chodc� 
v Náchod�. Velkého úsp�chu dosáhla v celostátní p�vecké sout�ži žákyn� 4. ro�níku 
Anna Sobotková, která v Karlových Varech obsadila ve své kategorii druhé místo. 
V kv�tnu se uskute�nila besídka ke Dni matek, kterou s žáky p�ipravily t�ídní 
u�itelky.Dob�e reprezentovali žáci školy na olympiádách z �eského jazyka, d�jepisu, 
zem�pisu a v poznávání p�írodnin. Nejv�tšího úsp�chu dosáhli �lenové zdravotnického 
kroužku, kte�í v okresním kole Hlídek mladých zdravotník� zvít�zili v obou kategoriích 
a ob� hlídky postoupily do krajského kola v Ústí n.Orl.. V konkurenci hlídek 
Královéhradeckého a Pardubického kraje mladší hlídka obsadila 6. místo a starší 5. 
místo. Odm�nou za celoro�ní práci byly školní výlety .Mí�ily na Liberecko, do ZOO 
Dv�r Králové n.L., Moravského krasu a do �eského ráje. 9. t�ída z�stala pro nezájem 
žák� bez výletu. 
Ples SRPDŠ 
P�knou tradicí se stal ples SRPDŠ p�i MŠ a ZŠ, který se uskute�nil již po �tvrté. M�l 
op�t vysokou spole�enskou úrove�. Získané finan�ní prost�edky z plesu poskytuje 
rodi�ovské sdružení  na akce pro d�ti – výlety, exkurze, koncerty a pod. 
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opravy – údržba – materiální zabezpe�ení 
V pr�b�hu hlavních prázdnin byla zavedena teplá voda na chlapecká a dív�í WC. Bylo 
opraveno úst�ední topení. Byla vymalována chodba v p�ízemí nové budovy , 8. t�ída a 
nat�ena zbývající okna v p�ízemí a suterénu nové budovy. Do sborovny byl zakoupen 
kopírovací stroj a do �editelny po�ízeno za�ízení na kopírování a faxování.  
školní akademie 
28. �ervna se konala v místním kin� záv�re�ná školní akademie. Žáci p�edvedli rodi��m 
hudební a tane�ní �ísla i dramatizované scénky. P�edškoláci z MŠ byli dekorováni 
šerpou s názvem „Prv�á�ek“ a symbolicky p�edáni do pé�e ZŠ. Zájem ve�ejnosti byl 
velký. 
záv�r školního roku 2003/2004 
Školní rok byl uzav�en 30. �ervna hodnocením žák� ve t�ídách. Se žáky 9. ro�níku 
prob�hlo slavnostní rozlou�ení na Obecním ú�adu v Novém Hrádku. Rozlou�il se s nimi 
starosta Vladimír �íha a �editel školy Rudolf Kratochvil. Absolvent�m byly p�edány 
pam�tní listy a drobné dárky. T�ídní u�itelka Mgr. Marta Mat�jková p�edala 
vycházejícím žák�m vysv�d�ení  a pop�ála jim do dalšího života hodn� úsp�ch�. 

 
 
 

Z a  s  t  u  p  i  t  e  l  s t  v o     o  b  c  e  
 

 
po�et obyvatel 
K 31. 12. 2004 m�la obec Nový Hrádek  697 obyvatel. Narodilo se 6 d�tí (4 d�v�ata, 2 
chlapci), zem�elo 7, p�ist�hovalo se 19 a odst�hovalo 13 obyvatel. 
volby do Evropského parlamentu 11. a 12. �ervna 2004 
Pro historicky první eurovolby bylo v Novém Hrádku zapsáno 548 voli��. Po�et 
platných odevzdaných hlas� byl 222, což odpovídá volební ú�asti  40,5% (v celé �R 
ú�ast pouze 28 %).Voli�i si vybírali ze 31 volebních stran s celkovým po�tem 800 
kandidát�. Celkov� nejlépe obstála ODS, která z po�tu 24 k�esel jich v Evropském 
parlamentu obsadila 9. V obci zvít�zila též  ODS s 61 hlasy, tj. 27,5%. Druhá byla 
KDU-�SL, 55 hlas�, tj. 24,8% a na t�etím míst� Sdružení nezávislých a Evropští 
demokraté 31 hlas�, tj. 14% a Komunistická strana �ech a Moravy také 31 hlas�, 14 %. 
Nezávislí dostali od voli�� 19 hlas�, tj. 8,6% a teprve za nimi následovala vládní �eská 
strana sociáln� demokratická s 9 hlasy, tj. 4,1%, což byla její velká prohra a obdobn� 
dopadla i celostátn�. Voli�i bu	 nep�išli k volbám nebo nepodpo�ili vládní stranu. 
volby do Krajských zastupitelstev 5. a 6. listopadu 2004 
Pro druhé volby do zastupitelstva kraje Hradec Králové  bylo zapsáno v Novém 
Hrádku 551 voli��. Po�et platných odevzdaných hlas� byl 227, což odpovídá volební 
ú�asti 41,2% (v celé �R ú�ast 29%). ODS op�t vyhrála, dostala 76 hlas�, tj 33,5%, 
KDU-�SL 64 hlas�,tj. 28,2 %, Komunistická strana �ech a Moravy 27 hlas�, tj. 11,9%, 
SNK sdružení nezávislých 26 hlas�, tj 11,5%, �eská strana sociáln� demokratická 17 
hlas�, tj. 7,5%, ED, VPM, SOS – Volba pro kraj 8 hlas� , tj. 3,5% a Unie svobody-
Demokratická unie 5 hlas�, tj. 2,2%. Vládní �SSD a koali�ní partne�i KDU-�SL a US 
byli op�t opozi�ní ODS poraženi. Znepokojiv� posiluje KS�M. ODS vyhrála krajské 
volby v našem kraji a s výjimkou Jihomoravského kraje i ve všech ostatních krajích. 
Byl to její velký triumf. Ve funkci hejtmana Královéhradeckého kraje byl pozd�ji 
potvrzen dosavadní hejtman, �len ODS, Ing. Pavel Bradík. 
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hodnocení roku 2004 – zasedání ZO 
28. února 2005 na zasedání zastupitelstva obce v místním kin� vystoupil starosta obce 
Vladimír �íha s hodnocením práce za uplynulý rok. Následující �ádky jsou shrnutím 
podstatných bod� jeho projevu. 
V za�átku lo�ského roku se za�alo se všemi pracemi velmi rychle. P�edem se totiž 
v�d�lo, že od 1. kv�tna 2004 dojde k navýšení dan� z p�idané hodnoty. Snahou obce 
bylo ud�lat co nejvíce práce za 5% DPH. Poda�ilo se zajistit dv� hlavní akce: 
„Oprava fasády na MŠ II.etapa“ v�etn� opravy schod� a vstupu do budovy MŠ, 
nát�r� plechových prvk� a vým�ny svod� deš�ové vody. Druhou akcí byl nákup 
konvenktomatu  do  školní  kuchyn�.   V�asným   provedením  akcí    obec      ušet�ila  
100 000,- K�. 
Obec využila nabídky Ministerstva pro místní rozvoj a uzav�ela s ním smlouvu na 
�erpání financí ze Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) ve výši 1,5 milionu korun. 
Z tohoto výhodného fondu m�že �erpat nejen obec, ale také ob�ané vlastnící trvale 
obydlený d�m v Novém Hrádku. Pomocí pen�z z fondu a p�edplacení nájemného se 
poda�ilo opravit 3 byty v �p. 59 – vym�nit všechna okna byt�, vstupní dve�e do byt� i 
na balkony a oboje vstupní dve�e do domu. Za stejných podmínek se dokon�ila vým�na 
oken bytového domu u ZŠ. K pen�z�m z fondu se muselo p�idat vždy 50% 
z vlastních zdroj�.  
Peníze vydala obec také na zlepšování vybavení za�ízení z�izovaných obcí – školní 
jídelny – konvenktomat (na pe�ení, va�ení), základní školy – nová kopírka s laserovou 
tiskárnou, skenerem a faxem a mate�ské školy – nový po�íta�. 
Další akcí dlouho plánovanou a finan�n� náro�nou byla zásadní oprava op�rné zdi u 
�p. 59 v Náchodské ulici. Stavební �ást je hotová, zbývá dod�lat plot, jehož sou�ástí 
bude výv�sní tabule. Prostor p�ed tabulí bude vydlážd�n. 
V uplynulém roce se poda�ilo odkoupit dva pozemky, které obec užívala. Byla to 
parcela �. 400, na které stojí budova místního kina a která byla majetkem Jednoty. 
Stála 20 900,- K�. Dalším pozemkem byla trojúhelníková parcela �. 449/2 v Písníku, 
po jejíž �ásti vede ve�ejná cesta na Mikuláš�v kopec. 
V záv�ru roku se provedlo prodloužení kanalizace v ulici Antonína Kopeckého na 
pozemcích �. 1595 a 1713 a umožnilo se tím napojení na kanalizaci novostavby 
manžel� Šinkorových a p�ipravila se možnost napojení p�ípadn� dalších rodinných 
dom�, s jejichž výstavbou v dané oblasti po�ítá Územní plán Nového Hrádku. 
Pro zlepšení vzhledu dalších vnit�ních i vn�jších prostor pat�ících obci se provedla �ada 
drobn�jších prací. V bývalé prádeln� se v místnosti po mandlu vym�nila podlaha a 
odstranil ztrouchniv�lý strop a v druhé místnosti bylo vym�n�no okno.  Ve smute�ní 
síni  po odstran�ní tapet bylo provedeno malování a po�ídily se nové záv�sy na okna a 
na pokrytí katafalku. Pro zvýšení bezpe�nosti byl instalován jeden nový sv�telný bod 
v prostoru autobusové zastávky u Pa�ízk� na Kon�inách. Do stomatologické 
ordinace byl na základ� požadavku hygienické revize instalován odlu�ova� 
amalgamu. Na základ� požadavku Les� �eské republiky a z d�vodu zamezení erosi a 
splavování b�ehu u Burket� byly ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Náchod 
položeny žlabovky a zajišt�n správný tok povrchové vody. Na h�bitov� byl postaven 
kontejner na kompostovatelný odpad a dbá se na d�sledné t�íd�ní. V prvních m�sících 
roku byl proveden pro�ez strom� podle cest a byly uklizeny zbytky obložení u 
neproplácených hrob�. U cesty za sokolovnou byla umíst�na vyhlídková lavi�ka. V 
parku na nám�stí došlo k úprav� a urovnání jednoho dílu zelené plochy. T�žkou 
manuální práci si vyžádalo vy�išt�ní b�ehu mezi hasi�skou zbrojnicí a bytovými domy 
od p�erostlých ke��. �išt�ní propustk�, drobné úpravy obecních cest, údržba ve�ejné 
zelen� a se�ení a celkový úklid zelených ploch si vyžádalo hodn� hodin práce. 
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Nezam�stnaní – pracovníci obce jsou vytíženi také úklidem a dot�i	ováním odpadu. Za 
�ádné t�íd�ní poskytuje EKO-KOM obci nemalé finan�ní �ástky. 
U p�íležitosti 650. výro�í první písemné zmínky o hradu Frymburk prob�hly ve 
spolupráci s obcí Olešnice v Orlických horách  Frymbursko - Olešnické slavnosti 
spolufinancované i z pen�z Evropské unie. V Novém Hrádku se konaly 3 akce: d�tské 
závody ve sjezdovém lyžování  O cenu Frymburka, Putovní výstava k historii hradu 
Frymburk, Obce Olešnice v O.h. a Obce Lewin Klodzki a pochod Hrádouská 
va�e�ka se vstupem do Polska mimo hrani�ní p�echod. 
30. výro�í otev�ení kina se vzpomn�lo v jeho prostorách dechovým koncertem 
Opo�enky. Starosta-pam�tník výstavby pod�koval všem, kte�í se o výstavbu kina 
zasloužili a odpracovali celkem 13 870 hodin. 12 z nich však už není mezi námi.  Kino 
se stav�lo 4 roky. 23. �íjna 1970 bylo zahájeno budování základ� kina za zbouranou 
budovou hostince �p. 30 a 6. listopadu 1974 byla provedena kolaudace kina. 9.listopadu 
1974 se v kin� promítalo poprvé a slavnosti se ú�astnili funkcioná�i místní i  okresní a 
široká ve�ejnost. 
B�hem roku 2004 došlo ke zm�n� v Zastupitelstvu obce Nový Hrádek. Na mandát 
�lena zastupitelstva a tím i na funkci místostarosty na pravidelné sch�zi 18. b�ezna 2004 
rezignoval Petr Lemfeld. Tímto dnem mu poslanecký mandát zanikl. Na jeho místo 
nastoupil náhradník z kandidátní listiny téže volební strany. První v po�adí u 
nezávislých kandidát� byl Miroslav Horák. Na následujícím jednání ZO složením 
zákonem p�edepsaného slibu zaplnil uprázdn�né místo. 
Na jednání Zastupitelstva Obce Nový Hrádek 10. �ervna 2004 byl schválen vstup obce 
do svazku obcí Region Novom�stsko a na jednání tohoto svazku 8. �ervence 2004 bylo 
p�istoupení Nového Hrádku do svazku obcí Novom�stska schváleno. Je to v po�adí 
druhý svazek obcí, jehož je Nový Hrádek �lenem. 17. února 2003 byla obec p�ijata do 
Regionu Orlické hory. �lenství ve svazcích obcí umož�uje �erpání financí 
s evropských fond�. 

 
 
 

K  u   l   t   u   r   a 
 
O kulturní vyžití ob�an� se  v roce 2004 staralo vedení obce, TJ Sokol, Sbor 
dobrovolných hasi��, základní a mate�ská škola a místní organizace ��K. První akcí 
byl již tradi�n� 
Sokolský ples 
3. ledna TJ Sokol uspo�ádala Sokolský ples s hudbou MAXI BEND. P�kná výzdoba, 
hojná ú�ast, bohatá tombola a skv�lé p�edtan�ení tane�ního klubu Finist pat�í již 
k tradici t�chto ples�. Vstupné 65 K�+ 5 K� místenka v p�edprodeji v prodejn� textilu   
3 x S. (215 tane�ník�) 
Želary 
23. ledna se v místním kin� promítal film Želary. Zajímavý a úsp�šný film z doby 
okupace nato�ený na povídku Kv�ty Legátové s A�ou Geislerovou v hlavní roli získal 
nominaci na Oskara. 
4. reprezenta�ní ples SRPDŠ 
24. ledna se konal 4. reprezenta�ní ples SRPDŠ po�ádaný rodi�ovským sdružením 
mate�ské a základní školy. Na plese vysoké spole�enské úrovn� hrála hudba GRUNDIG 
a s p�kným p�edtan�ením vystoupil tane�ní klub HOP z Dobrušky. P�ítomné pot�šila 
bohatá a nápaditá tombola. Vstupné 50 K�+ 5 K� místenka v p�edprodeji v prodejn� 
skla a suvenýr� u p. P�ibylové. 
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P�ejezd Orlických hor na b�žkách 
Každoro�ního lyža�ského výletu po h�ebenech Orlických hor v prostoru Deštné v Orl. h. 
– Rokytnice se zú�astnilo 25 osob. Výlety organizuje Pavel Bohadlo. 
Hasi�ský bál 
7. února uspo�ádali místní hasi�i sv�j Hasi�ský bál. Hrála hudba ELASTIC. Zábavu 
zpest�ila tombola, komické obrázky s hasi�skou tématikou a p�edtan�ení tane�ního 
klubu Finist ve 3 výstupech. 
D�tský karneval 
15. února se na záv�r plesové sezóny uskute�nil velmi oblíbený d�tmi i širokou 
ve�ejností D�tský karneval. 
Josefská zábava 
19. b�ezna mohli Pepíci oslavit sv�j svátek v sokolovn� na Josefské zábav�, kterou pro 
n� uspo�ádali �lenové Sokola. 130 platících tane�ník� pobavila hudba „Pro radost“. 
Pomlázková zábava 
10. dubna na Bílou sobotu místní hasi�i uspo�ádali Pomlázkovou zábavu. 
Na tý louce zelený 
14. kv�tna na pozvání obecního ú�adu p�edvedl v místním kin� divadelní soubor 
z Dobrušky operetku Na tý louce zelený s hudbou Járy Beneše v aranžmá Josefa Pepy 
Kova�í�ka a v režii Václava �ápa. Smíchu bylo plné kino a p�kné výkony ú�inkujících 
pot�šily všechny p�ítomné.Vstupné 35 K�, d�ti a d�chodci m�li vstup zdarma. 
Camerata nova Náchod 2004 
3. �ervna se v rámci  34. ro�níku cyklu Camerata nova Náchod 2004 v kostele sv. 
Petra a Pavla uskute�nil koncert dechového tria  Musica per fiati Náchod pod 
um�leckým vedením Milana Poutníka. 
D�tský den 
6. �ervna se u sokolovny a okolí konal  D�tský den. Na pe�liv� a nápadit� p�ipravenou 
akci p�išlo 80 d�tí v doprovodu rodi�� a prarodi��. Architektka dne, autorka všech 
pot�ebných materiál� a sokolská vzd�lavatelka ing. Jana Šinkorová dokázala sehnat 
partu mladých pomocník�, kte�í ob�tav� pomáhali celý den. Celkem akci zajiš�ovalo 40 
po�adatel�. Krásný byl pohádkový les a po sout�ži všem p�išel vhod bu�t k ope�ení 
s chlebem, pití�ko a nejvíce ú�astník�m chutnaly trubi�ky od paní �íhové. 
školní akademie 
28. �ervna se konala v kin� tradi�ní školní akademie k ukon�ení školního roku 
2003/2004. Scénky, tane�ky a zp�v byly pestré a nápadité a prozrazovaly vliv 
televizního vysílání TV Nova v�etn� populární p�vecké sout�že Superstar. 
letní Silvestr 
31. �ervence se s úsp�chem uskute�nil v pohostinství Na kovárn� letní „Silvestr“. O 
podobné recesní akce mají lidé zájem a v hojném po�tu je navšt�vují, v n�kterých 
obcích se staly již tradicí. 
Posvícenská zábava 
2. �íjna uspo�ádali místní sokolové Posvícenskou zábavu p�i hudb� HEKTOR. (200 
tane�ník�) 
Opo�enka - 30 let od otev�ení kina 
6. listopadu na po�est 30. výro�í otev�ení kina, d�ležitého kulturního a spole�enského 
stánku obce, vystoupil v jeho prostorách s dvouhodinovým vystoupením dobré úrovn� 
dechový orchestr Opo�enka. Zpola zapln�né kino tleskalo vesm�s mladým 
hudebník�m, 2 zp�va�kám a vtipnému konferenciérovi a zp�vákovi Janu Machá�kovi. 
Kapelníkem Opo�enky je  Ing. Lepš, který má své ko�eny v naší obci. Budova kina byla 
postavena na pozemku, který vlastnili jeho p�edkové. Koncert Opo�enky uvedl krátkou 
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vzpomínkou na budování kina a na ob�any, kte�í se o jeho výstavbu zasloužili, starosta 
Vladimír �íha. Shodou okolností v roce 2004 Opo�enka oslavila  také 30 let svého 
trvání. 
Osteoporóza 
24. listopadu na pozvání místního ��K p�ednesla MUDr. Marcela Chrenková 
v pohostinství Na kovárn� poutavou p�ednášku na téma �ídnutí kostí a další choroby a 
lé�ba pohybového ústrojí nazvanou Osteoporóza. P�ednášku pozorn� vyslechlo asi 20 
p�edevším starších ob�an�. 
�eské nebe 
28. listopadu sehrály d�ti v místním kostele p�kné divadelní p�edstavení �eské nebe. 
Hru s d�tmi nacvi�ila a zda�ilou scénu vyrobila Olga Langrová. 
Odpoledne s Mikulášem a Mikulášská zábava 
3. prosince prob�hlo v sokolovn� sout�žní Odpoledne s Mikulášem s promítáním 
d�tských film�. Ve�er se konala pro dosp�lé Mikulášská zábava, kterou p�ipravili 
místní hasi�i. 
Váno�ní koncert 
18. prosince op�t do obce zavítala dechová harmonie ZUŠ Náchod s vedoucím 
Jaroslavem Vl�kem a zp�váky Ji�inou Vlachovou a Vladislavem Jiroudem, který byl 
také konferenciérem, s Váno�ním koncertem. Hráli sv�toznámé melodie, populární 
váno�ní písn�, pastorely a zahráli snad i všechny známé váno�ní koledy. Jako hosté 
vystoupily p�ed koncertem s krátkým programem d�ti z místní MŠ. 
Váno�ní zábava 
26. prosince uspo�ádala TJ Sokol Váno�ní zábavu. Zábava se velmi vyda�ila , 
zú�astnilo se jí asi  400 tane�ník�. 
prezentace novinek 
Velmi �astá byla forma prezentace r�zných novinek a výrobk� firem v pohostinství Na 
Kovárn� s nabídkou pohošt�ní a r�zných dárk�. N�kdy byla nabídková akce spojena se 
zdravotní p�ednáškou, jindy byl dárkový bonus ur�en manželským pár�m Firmy b�hem 
roku nabízely flanelové povle�ení, ru�níky a ut�rky, zm��ení škodlivých zón 
v domácnosti, zm��ení krevního tlaku a hodnoty tuku v t�le, rady pro zdravý životní styl 
aj. Na pozvánkách na akce nebylo n�kdy možné poznat o jakou firmu se vlastn� jedná a 
co bude nabízet. 

 
 
 

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

Valná hromada 
28. prosince 2004 se místní hasi�i sešli ve zna�ném po�tu v pohostinství Na Kovárn�, 
aby zvolili nový výbor SDH na dobu 5 let, zhodnotili svou �innost v uplynulém roce, a 
p�edali zasloužilým �len�m medaile a diplomy p�i p�íležitosti 140. výro�í založení SDH 
( v rámci celé �R). V sou�asné dob� má sbor 79 �len�, z toho 12 žen. Do nového 
výboru byli zvoleni : 
 
Ji�í Bek    starosta 
Vladimír Suchánek  velitel 
Ivo Št�pán   pokladník 
Aleš Bek   preventista 
Jaroslav Rázl   p�edseda revizní a kontrolní komise 
Milan Grim st.   �len revizní a kontrolní komise 
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Jaroslav Špre�ar ml.  �len revizní a kontrolní komise 
Petra P�ibylová  jednatelka 
Olga Beková   vedoucí mládeže 
Jarmila Grimová  referentka žen 
Petr Ruffer   spojová technika 
David Bek   hlavní strojník 
Jarmil Grim   strojník 
 
medaile ke 140. výro�í SDH 
Výro�ní medaile a diplom obdrželi �lenové Josef �ervinka, Mojmír Kopecký, Josef 
Kotyška, Ji�í Bek, Ivo Št�pán, Milan Grim, Vladimír Suchánek a Jarmila Grimová. 
zásahy výjezdové jednotky 
Výjezdové družstvo má 19 �len�. Jsou to Ji�í Bek, Vladimír Suchánek, Milan Grim, 
Petr Grim, Jaroslav Rázl, Ivo Št�pán, David Bek, Milan Kova�ík, Petr Ruffer, Aleš 
Bek, Jaroslav Špre�ar st., Jaroslav Špre�ar ml., Lukáš Kova�ík, Josef Drašnar, 
Jarmil Grim, Milan Grim ml., Petr Klein, Radomír Lanta a Václav Hloušek. 
V uplynulém roce bylo družstvo HZS Náchod vyzváno ke dv�ma výjezd�m. 
15. 4. 2004 – požár lesa v katastru Rzy. Na výjezdu se podílelo 6 �len�. Ohnisko bylo 
rychle lokalizováno a požár byl bez škod na majetku likvidován. 
17. 9. 2004 – požár lesa v Bukovci u vodojemu. Požár likvidovalo 8 �len�. Vznikl od 
starého ohništ� po pálení. Rizikové místo bylo prolito vodou a p�eryto. Paseka po 
požáru byla p�edána ke sledování majiteli. 
cvi�ení a sout�že dosp�lých 
18. �ervna 2004 se konala okrsková sout�ž na Sendraži. Sout�žilo 1 družstvo žen a 2 
družstva muž�. Ženy byly první a muži obsadili druhé a �tvrté místo. 
21. srpna se konal P�ibyslavský pohár. Ženy byly šesté a muži v silné konkurenci osmí. 
Dodate�n� postavené elitní smíšené družstvo p�edvedlo sehranost a rychlost a vyhrálo. 
12. srpna se uskute�nila výpomoc v d�tském tábo�e v Kamenci. Byla p�edvedena práce 
cisterny a mladí hasi�i si prohlédli její vybavení. 
1. �íjna provedla místní jednotka samostatné cvi�ení na požární nádrži v Polomu u 
Sedlo�ova. �lenové družstva vyzkoušeli funk�nost veškeré techniky, kterou sbor 
vlastní, a manipulaci s ní. Podobné cvi�ení se bude provád�t každoro�n�. 
Odborné školení všech �len� výjezdového družstva okrsku Mezilesí se konalo v požární 
zbrojnici na Jest�ebí.Nový �len Václav Hloušek se zú�astnil kurzu hasi�e ve Velkém 
Po�í�í. P�t �len� se zú�astnilo kurzu na motorovou pilu a dva školení profesní 
zp�sobilosti �idi�e. Každý nositel pr�kazu na dýchací techniku prošel náro�nou 
zkouškou v Polygonu ve Velkém Po�í�í. 
cvi�ení a sout�že mládeže 
D�ti byly rozd�leny do dvou hlídek mladších hasi�� (A,B) a jedné hlídky starších. 
P�ehled sout�ží: 
24. 1. 2004     -  Hasi�ský trojboj v Jet�ichov� 
10. 4.           -   Jarní pohár ZPV v Šonov� 
17. 4.              -   II.ro�ník poháru CTIF v B�lovsi 
  2. 5.              -   sout�ž družstev o Pohár starosty SDH Nízká Srbská 
15. 5.              -   XVI. ro�ník Bohdašínského poháru 
29. 5.             -   okresní sout�ž pro mládež Plamen v Josefov� . Po se�tení celoro�ních 
výsledk� se starší d�ti umístily na 12. míst�. V celoro�ní sout�ži v aktivit� se mladší 
družstvo umístilo na 1. míst� a starší na 3. míst�. 
31. 7. – 14. 8.     -   tábor v Kamenci, ú�astnili se Jana a Dana Fišerovy, Václav 
Matoušek  a noví instrukto�i Tereza Rufferová a Milan Holinka 
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26. 9.          -  d�tské hasi�ské odpoledne s ukázkami požární techniky s možností 
vyhlídky z 27 m vysoké požární plošiny a sout�žemi 
  2. 10.                -  pohárová sout�ž v Hronov� 
16. 10.                -  branný závod v Mezilesí   
Ve výtvarné sout�ži PO o�ima d�tí obsadily ve svých kategoriích Dana Fišerová a 
Sabina Effenberková  2. místa. P�i Mikulášské nadílce dostal každý mladý hasi� 
dárkový balí�ek a ob�erstvení.  
cvi�išt�-požární zbrojnice-technika 
Pravideln� se provád�lo se�ení cvi�išt�, údržba p�íst�ešku na cvi�išti  a prostoru 
v Písníku. Opravy se do�kala i vrata zbrojnice na Dlouhém. Pravidelnou údržbou 
procházela cisterna, aby byla vždy mobilní a splnila podmínky STK a SME. Oprava a 
vým�na oleje cisterny stála 5 500,-K�.  Technickou kontrolou prošel p�ív�s PS-12 a 
bude mu p�id�lena registra�ní zna�ka. Pro zkvalitn�ní dokumentace �innosti sboru byl 
koupen digitální fotoaparát, za 22 500,-K� nové boty  a 1 400,-K� stály jmenovky na 
od�vy. Školení a vzd�lávání p�išlo na 8 000,-K�. 
spolupráce s ve�ejností 
Dobrá byla spolupráce s obecním ú�adem. Hasi�i pro obec op�t zajistili svoz kovového 
odpadu. Spolupracovali s TJ Sokol a se základní školou, školní družin� p�edali 
sponzorský dar v hodnot� 500,-K�. B�hem roku n�kolikrát zap�j�ili vybavení sboru na 
sportovní a spole�enské akce. V únoru uspo�ádali Hasi�ský bál, dále Velikono�ní 
zábavu, pou�ové opékání selete a Mikulášskou zábavu. Tradi�n� blahop�áli �lenkám ke 
Dni matek a jubilant�m. Ve�ejnost pravideln� o své �innosti informovali ve 
Frymburských ozv�nách, na výv�sce na nám�stí i na internetových stránkách obce. 
Vedli vlastní psanou i obrazovou kroniku. 

 
 

 
 

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

stav �lenstva 
K 31. prosinci 2004 byl celkový po�et �len� TJ Sokol  292. Dosp�lých bylo 201, 105 
muž� a 96 žen. Dorost m�l 20 �len�, 11 chlapc� a 9 dívek. Žák� bylo 71, chlapc� 40 a 
dívek 31. 1. b�ezna 2004 byl na Valné hromad� zvolen nový výbor. Na míst� starosty 
MUDr. Jaroslavu Pružinovou vyst�ídal ing. Jeroným Holý (podrobn�ji v lo�ském 
zápise). 
 
80 let od otev�ení sokolovny – 10. srpna 2004 
V roce 2003 sokolové vzpomn�li výstavkou dokument� 80 let od zahájení stavby 
sokolovny. V zá�ijovém vydání Frymburských ozv�n v  roce 2004 se sou�asná 
jednatelka Jana Drašnarová vrátila do historie budování místního t�lovýchovného 
stánku. Hned úvodem se podivila, že realizace projektu stavby, který vypracoval 
zdarma stavitel Capoušek, trvala jen jeden rok. Jak to všechno tehdy bylo ? Co tomu 
p�edcházelo? 
Již p�ed válkou v  roce 1913 byl založen stavební fond. Sokolové p�išli s výbornou 
myšlenkou – po�ídili bloky a p�i zájezdech a slavnostech je postupn� prodávali 
symbolicky jako cihly na stavbu po 10 a 2 halé�ích. Rok 1914 pochopiteln� veškerou 
�innost zastavil a sokolská �innost se obnovila op�t v roce 1918. Znovu se za�alo mluvit 
o stavb� sokolovny. Pozemek  pro stavbu koupili a darovali Sokolu spole�n� �lenové 
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Josef Suchánek a Josef Fiala. Na mimo�ádné Valné hromad� 13. 10. 1923 padlo 
kone�né rozhodnutí o stavb� t�locvi�ny. Dalším nápadem byla �lenská da� K� 200,-. 
Kdo peníze nem�l, mohl si da� odpracovat. Na stavbu p�ispívali i ne�lenové a r�zné 
firmy. V sokolském zápise �. 14 ze dne 7. 2. 1924 stojí: „S firmou Capoušek bylo 
ujednáno, že p�evezme dohled na stavbu, jinak veškeré práce bude provád�ti jednota ve 
své režii.“ Obrovské nadšení a zápal pro v�c p�ivedlo mnoho ochotných lidí k práci. 
P�es velké finan�ní nesnáze, které pr�b�h stavby provázely, byl sportovní stánek do 
roka otev�en.  
Atmosféru roku 1924 popsal ve své zpráv� jednatel Josef Hejda na Valné hromad� dne 
25. ledna 1925: Uplynulý rok 1924 budiž zlatým písmem zapsán v kronice jednoty. 
Uskute�nila se dávná tužba po vlastním stánku, který také v ten rok byl dostav�n. 
Vzpomínáte si zajisté, jaký kone�ný ruch panoval v m�sících letních na staveništi, a jak i 
celé m�ste�ko stavbou žilo. Veškerá �innost jednoty sm��ovala hlavn� k uskute�n�ní 
stavby, která po�átkem srpna byla dokon�ena  a dne 10. srpna slavnostn� otev�ena. 
Jist� radost zaplála v srdcích nás všech, když dne 10. srpna rozhlíželi jsme na 
nep�ehledné davy brat�í, sester, dorostu z naší župy a okolních žup a ostatního 
ob�anstva, které jsme ku slavnosti pozvali a kte�í p�ijeli, aby vzdali hold naší vykonané 
práci (pozván byl i spisovatel Alois Jirásek, který svou ú�ast omluvil blahop�ejným 
dopisem- pozn. kronik.). M�žeme být také hrdi na naši sokolovnu, kterou se nem�že tak 
hned pochlubit žádná v�tší jednota v žup�. Dodali jsme tím odvahu ostatním jednotám a 
už je vám asi známo, �ada jednot v žup� chystá práv� stavbu sokoloven. Této práci 
volám srde�né NAZDAR!“ 
Na záv�r jména bratr� a sester, kte�í v té dob� pracovali jako funkcioná�i: Josef 
Suchánek (starosta), Josef Fiala (místostarosta), Josef Vond�ejc (ná�elník), Kv�toslava 
P�ibylová (ná�elnice), František Kucha� (vzd�lavatel) a ve výboru dále byli Josef Hejda, 
V.Št�pán, Ludvík Lepš, Václav P�ibyl, Antonín Suchánek, J.Drašnar, Antonín Lepš, 
Marie �erná, Anna Lepšová. 
 
pravidelná cvi�ení 
Pravidelná cvi�ení jednotlivých složek jednoty se konají v budov� sokolovny, ve školní 
t�locvi�n�, na h�išti u sokolovny a na Panské stráni. Celkem cvi�í 12 skupin cvi�enc�, 
které vede 10 cvi�itel�. Ženy kondi�ní – Markéta Va�ková-1x týdn�, aerobic – 
Markéta Va�ková – 3x týdn�, žákyn�- Lidmila Martinková- 1x týdn�, fotbal ml. žáci- 
ing. Pavel Sobotka-1x týdn�, lyža�i starší- Václav Sychrovský- 2x týdn�, lyža�i 
mladší- Jeroným Holý st.- 1x týdn�, volejbal pokro�ilí i za�. – ing. Jeroným Holý- 1x 
týdn�, volejbal- Petr Bohadlo- 1x týdn�, florbal- Vlastimil Krej�í- 2x týdn�, rodi�e a 
d�ti- Olga Langrová- 1x týdn�, fotbal- Radomír Lanta- 1x týdn� a ženy zdravotní – 
Lidmila Martinková- 1x týdn�. Mnohaletá a stále nedocen�ná práce ob�tavých cvi�itel� 
má nesmírný význam zejména pro mládež, pro celý jejich život. Žádné pod�kování není 
dostate�né, je t�eba se jen s úctou p�ed každým cvi�itelem sklonit. 
tane�ní klub Finist – ukon�ení �innosti 
V roce 2004 již tane�ní klub Finist nepracoval. Po 11 letech p�kné �innosti skon�il, 
protože jeho vedoucí, Martina a Markéta �ehákovy, se odst�hovaly. Kroužek tance 
založila p�i p�sobení na místní škole u�itelka Marie Barešová-Machová, které pomáhal 
také manžel Martin a po nich p�evzaly vedení klubu sestry �ehákovy. Poslední, VIII. 
ro�ník tane�ní sout�že O sokolské pero, se uskute�nil 1. února 2003. Semínko však 
bylo zaseto, n�kte�í �lenové p�ešli do tane�ního klubu Kmit  do Nového M�sta n.Met. 
vedeného manžely  Machovými. P�kným pod�kováním tane�nímu klubu Finist jsou 
slova obdivu a uznání Jany Šotolové a ná�elnice Lídy Martinkové ve Frymburských 
ozv�nách ze zá�í 2004. 
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lyža�ský oddíl 
Oddíl ob�tav� vedli op�t p�edseda oddílu Jeroným Holý a hlavní trenér Václav 
Sychrovský. Jako trené�i p�sobily Pavlína Sychrovská a Lucie Poulová a nov� se 
vyškolili Václav Duchá�ek a Monika Št�pánová. V tréninku bylo 25 žák� a 4 
dorostenci. Závodní sezóna byla v období 11. ledna až 13. b�ezna 2004. Prob�hlo 14 
závod�, z toho 4 klasifika�ní po�ádané Svazem lyža�� a 5 po�ádaných �eskou obcí 
sokolskou (�OS). V závodech po�ádaných SL v Krkonoších, ve kterých jde o body, se 
novohráde�tí lyža�i prosazovali jen t�žko, zato v sokolských závodech byli ve špi�ce. 
Na republikovém p�eboru �OS získali ve slalomu 6 druhých míst  a v ob�ím 
slalomu 2 zlaté, 2 st�íbrné a 3 bronzové medaile.  
8. února 2004 oddíl  po�ádal XXI. ro�ník závodu O cenu Frymburka. Závod byl 
vypsaný jako mezinárodní, proto se nemohl odvolat. Protože na termín p�išla silná 
obleva, bylo nutno závod odjet v Deštném, což bylo pro oddíl finan�n� náro�né. 
Zú�astnili se ho i závodníci Czarna Gora – Polsko. Závod byl sou�ástí Frymbursko-
Olešnických slavností, které byly zorganizovány mj. i na po�est 650. výro�í první 
písemné zmínky o hradu Frymburk a obci Olešnice v Orlických horách. Byl vydán 
Pam�tní list s letopo�tem  1354 – 2004. 
V letním a podzimním období ze místní závodníci zú�astnili serií závod� v atletice, 
plavání a p�espolních b�h� po�ádaných sokolskou župou a komisí Vesnické 
t�lovýchovy  �STV v Náchod�. Na konci prázdnin a koncem �íjna se jako každoro�n� 
po�ádalo soust�ed�ní závodník� zam��ené na kondici. O dobré kondici místních 
závodník� sv�d�í 9 zlatých, 4 st�íbrné a 8 bronzových medailí v okresním finále 
v atletice, 6 zlatých, 1 st�íbrná a 1 bronzová v krajském finále vesnické 
t�lovýchovy v Adršpachu, 3 zlaté v téže sout�ži v plavání a 6 zlatých, 3 st�íbrné a 1 
bronzová medaile v župním p�eboru v p�espolním b�hu v B�lovsi. Dobrá kondice se 
potom zúro�ila i na sn�hu. Oddíl tradi�n� uspo�ádal p�ed závodní sezónou soust�ed�ní 
t�ch nejlepších na ledovci v Rakousku a soust�ed�ní na Zvoni�ce v Peci pod 
Sn�žkou. 
volejbalový oddíl 
V prvním �tvrtletí roku 2004 v r�zn� improvizované sestav� pod hlavi�kou TJ Sokol 
Nový Hrádek sehrálo volejbalové družstvo jarní �ást Amatérské volejbalové ligy 
v Hradci Králové. Z 24 tým� se umístilo na 8. míst� a o jeden vít�zný zápas mu uniklo  
celostátní finále v Praze. Od kv�tna se hrály 3 turnaje Rychnovské ligy. Volejbalist�m 
se neda�ilo ani v tomto turnaji tak, jak by si p�áli. Obsadili v 1. lize 7. místo a neminul 
je sestup. Ani v 2. lize se jim nepoda�ilo umístit na n�kterém z prvních dvou míst, takže 
dosud chybí mezi elitou. V srpnu absolvovali ješt� finálový turnaj náchodských 
vesnických t�lovýchovných jednot ve Velké Jesenici. P�esto, že se Jeroným Holý 
zranil tak, že nemohl hrát, osadili po kvaliní h�e mezi 12 družstvy 3. místo, p�ehrály je 
pouze celky z �ern�ic a z Jezbin a byl to nejlepší výkon volejbalist� v roce 2004. 
Stálým problémem je úzká hrá�ská základna. V sou�asnosti se úterních tréninkových 
zápas� ú�astní 6 – 8 hrá�� a v�tšinou se hraje 3 proti 4, což není nejideáln�jší. 
Pot�šitelné je, že krom� Lukáše Martinka ze Sn�žného za�al dojížd�t i Josef Krahulec. 
O�ekává se také návrat Milana Vdoviaka z Ohnišova po zran�ní kolena a velmi slibn� 
se jeví nástup benjamínka Jakuba Chrenka. 
Hrádouská va�e�ka 
XXII. ro�ník pochodu se konal 15. kv�tna 2004 za jasného po�así. Byl poslední akcí 
Frymbursko-Olešnických slavností finan�n� podporovaných EU. Peníze na startovné 
pochodníci nepot�ebovali a mnozí p�ipravené peníze v�novali na výstavbu d�tského 
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h�išt� u sokolovny. Velikou atrakcí trasy byl p�echod polské hranice mimo oficiální 
p�echod u hrani�ního kamene �. 138 do Lewina. Pochodoval rekordní po�et 625 lidí, 
z toho skupinka 14 d�tí pod vedením u�itele Wisnevskeho z Lewina na Nový Hrádek. 
P�átelé z Polska si pochvalovali, jak bylo snadné a p�íjemné získat va�e�ku z Nového 
Hrádku. Ú�astníci nejdelší trasy 18 km navštívili Lewin, kdo zvolil 12 km obešel 
polskou vesnici Taszov a p�i 8 km se do Polska nep�ešlo. Ú�astníci p�išli z 61 obcí, 
nejvíce z Nového Hrádku 178. Nejstarším ú�astníkem byla MUDr. Jaroslava Pružinová 
(1926), rodinných kolektiv� bylo 41, velkou va�e�ku (80 cm) dostalo 5 kolektiv� : 
Sokol Hronov, Tane�ní klub KMIT Nové M�sto, FC Nový Hrádek, Mendelováci Praha 
a Novom�stský uli�níci. Kontrola s tradi�ním pohošt�ním byla na Dlouhém u Smol� a 
v Lewin�. V dení�ku pochod� samá chvála od t�ch, kte�í chodí tradi�n� i od t�ch, kte�í 
krásnou jarní „hrádouskou“  p�írodou pochodovali  poprvé. 
IV. sokolský turistický sraz – Dobrošov 
Ve dnech 28. a 29. srpna se konal na Dobrošov� Sokolský sraz. I když se konal od nás 
„za kopcem“, možnosti sokolského setkání využilo asi 140 zájemc�. 8 po�adatel� bylo 
z Nového Hrádku s ná�elnicí Lídou Martinkovou v�ele. Byl moc p�kný den bez dešt�. 
Pro d�ti i dosp�lé byly p�ipraveny zábavné sout�že. D�v�ata ze Dvora Králové 
p�edvedla gymnastický po�ad. Zaujali chlapci s „break dance“ ze Sokola Náchod. 
Zatan�ily i dva páry d�tí ze skupiny Kmit Nové M�sto nad Metují. Každý ú�astník 
dostal pam�tní medaili a pam�tní list, jejichž výtvarné provedení bylo dílem 
vzd�lavatelky Sokola Nový Hrádek Jany Šinkorové a jejího manžela Marka. 
 
 
  

R     �     z     n    é   
 
T�íkrálová sbírka 2004 
9.ledna prob�hla v obci i v celé �R vždy za ú�asti malých koledník� a dosp�lého 
doprovodu úsp�šn� T�íkrálová sbírka, kterou organizuje na pomoc lidem v nouzi 
�eská katolická charita. Chodilo n�kolik skupin, nap�. Jirka Hlavá�ek nejml., Liborek 
P�ibyl a Standa Drašnar ml. za vedení Mgr. Hany Hlavá�kové. Celkem se vybralo 
v Novém Hrádku více než  22 tisíc K�. �ástky v�nované ob�any se rok od roku zvyšují, 
což sv�d�í o rostoucí solidarit� s postiženými lidmi. 
sníh v �ecku 
12. února se nesta�ili divit obyvatelé Athén. Po 10 letech napadl v �ecku sníh a 
zp�sobil kalamitu v doprav�. 
p�esun pašerák� drog 
13. ledna se po 8 letech v�zn�ní v Thajsku za pašování drog vrátili �eši Radek 
Hanykovics a Emil Novotný. Byli odsouzeni na 50 let. 
Bill Gates v Praze 
27. ledna navštívil konferenci v Praze osma�ty�icetiletý zakladatel firmy Microsoft Bill 
Gates. Mj. �ekl, že v roce 2050 by m�la mít po�íta� každá domácnost. 
zm�na svozu odpad� 
Od 5. února byla provedena zm�na svozového dne na �tvrtek, popelnice je nutné 
p�ipravovat již ve st�edu. 
odešel komik Miloslav Šimek 
16. února zem�el ve v�ku 64 let  komik a p�vodní partner Ji�ího Grossmana  Miloslav 
Šimek. Podlehl stejné nemoci jako jeho p�ítel a partner. Do posledních chvil svého 
života pracoval. V�noval se spolu se Zuzanou Bubílkovou inteligentní politické sati�e.  
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Poslední rozlou�ení bylo 23. února v p�epln�ném kostele sv. Antonína na Štrosmajerov� 
nám�stí v Praze. 
problém s obsazením místa eurokomisa�e 
20. února rezignoval na post eurokomisa�e bývalý ministr životního prost�edí Miloš 
Kužvart. Po oznámení této zprávy premiér Špidla na krátkou dobu zkolaboval. 
Do�asn� zastával tuto d�ležitou funkci d�ív�jší vyjednava� v EU Pavel Teli�ka. 26. 
�ervna Vladimír Špidla odstoupil z �ela vlády i �SSD a 23. �ervence vláda rozhodla, 
aby Pavla Teli�ku v Bruselu vyst�ídal práv� on. 
vzbou�ení slovenských Rom� 
21. února po snížení státní podpory se vzbou�ili Romové na východním Slovensku 
.Vtrhli do samoobsluhy a vyplenili regály. Rabování se rozší�ilo a Romy k n�mu 
nabádali vypo�ítaví lichvá�i. Nepokoje trvaly týden a zasahovala i armáda. 
operace Trvalá svoboda 
25. února bylo rozhodnuto poprvé od 2. sv�tové války poslat �eské vojáky do vojenské 
operace. Jednalo se  o 120 �len� speciální jednotky z Prost�jova pro nasazení do 
Afganistánu proti bin Ládinovi. Vojáci odlet�li za pln�ním nelehkých úkol� 25. 
b�ezna. 

          znovu MDŽ 
8. b�ezen 2004 byl op�t schválen jako Významný den �R. 
teror v Madridu 
11. b�ezna zaúto�ila ve Špan�lsku 3 dny p�ed volbami teroristická organizace Al Kajda 
rozsáhlým atentátem na madridských nádražích a vlacích.Zahynulo naráz 190 lidí a 
více než tisíc jich bylo zran�no.Tragická událost byla ozna�ena za „evropské 11. 
zá�í“.Zem� nikdy nezažila podobný teror. Nálože byly sebevražednými atentátníky 
p�ineseny v ba�ozích na  nádraží a  do  vlak� v ranní špi�ce. Byla to masová vražda a 
špan�lskou metropoli ovládla hr�za. T�i dny byl státní smutek. P�vodn� vláda obvinila 
organizaci ETA, ta však vinu odmítla. Dva miliony lidí vyšlo v dešti do ulic p�vodn� 
podpo�it vládu. Hlas z nalezeného magnetofonového pásku však potvrdil, že za útokem 
stála AL Kajda. To vládu smetlo a nov� zvolený premiér 15. b�ezna ohlásil stažení 
špan�lských voják� z Iráku. 
odešel režisér Karel Kachy�a 
12. b�ezna zem�el ve v�ku nedožitých 80 let Karel Kachy�a, velká osobnost �eské 
kinematografie a autor 70 film�. 
objev 10. planety slune�ní soustavy 
Astronomové objevili 10. planetu slune�ní soustavy, kterou nazvali Sedna. Mezi 
odborníky je veden spor o to, zda se jedná o planetu. N�kdy je zpochyb�ováno i Pluto 
jako planeta. 
otev�ení SAZKA – ARÉNY 
27. b�ezna byla za ú�asti prezidenta Václava Klause otev�ena v Praze nová víceú�elová 
hala SAZKA-ARÉNA. Hala špi�kové kvality byla p�es po�áte�ní potíže postavena za 
rekordních 16 m�síc�. Otev�ení moderoval Marek Eben. Slavnost byla zpolitizovaná a 
manažer a generální �editel arény Aleš Hušák odmítl pozvat premiéra Vladimíra Špidlu, 
protože p�i výstavb� odmítl podpo�it státní záruku na úv�r. Halu otevíral p�edseda 
hokejového svazu Karel Gut spolu se zástupcem sv�tové hokejové organizace pouhý 
m�síc p�ed zahájením mistrovství sv�ta . P�ítomna byla také Dana Zátopková, kmotra 
SAZKA-ARÉNY, pražský primátor Pavel Bém, uvád�l i kdysi velmi aktivní reportér 
Št�pán Škorpil. Do haly by se vešly 3 svatovítské katedrály �i 12 plaveckých bazén� 
v Podolí. Pojme 18 tisíc divák�, má 6 kongresových sál� a 3 km pivovod�. M�že se v ní 
provozovat 50 druh� sport�  a po�ádat velké kulturní akce. Slavnostní pásku p�est�ihla 



 16

zasloužilá olympioni�ka a prezident. Hymnu zazpíval d�tský sbor s 2042 �leny. 
Mimo�ádnost události podtrhl velkolepý oh�ostroj uvnit� haly. 
poslední odvod branc� 
30. b�ezna nastoupilo celkem 1400 branc� na posledních 9 m�síc� povinné základní 
vojenské služby. Od 1. 1. 2005 se stala po 140 letech �eská armáda profesionální.  
unesení 3 �eských noviná�� v Iráku 
Rok po dobytí Bagdádu zesílily útoky Irá�an� proti Ameri�an�m. Vyvstala otázka, zda 
to nebude „druhý Vietnam“. Ukázalo se, že Amerika podcenila strategii ukon�ení 
konfliktu v okupovaném Iráku. Mnohdy proto museli Ameri�ané ustupovat. Proti USA 
byly ob� náboženské sekty šiít� a sunnit�, které se rovn�ž nesnášejí i navzájem. Po 
perfektn� provedené spojenecké vojenské operaci nastal chaos. V m�stu Fallúdža bylo 
krvav� potla�eno povstání sunnit� s velkými ztrátami na obou stranách, dokonce 
s v�tšími než za války samotné. Zu�il partyzánský boj a byli unášeni a mnohdy pro 
výstrahu krut� popraveni cizinci pocházející ze zú�astn�ných zemí se zve�ejn�ním 
popravy na internetu. 11. dubna byli u Fallúdži uneseni 2 �eští noviná�i Michal Kubal, 
Vít Pohanka a kameraman Petr Klíma. Taxiká� je m�l p�evézt pouští k hranicím 
s Jordánskem. Po n�kolika kilometrech jízdy �idi� znenadání odbo�il a v dálce se 
objevil první ošátkovaný ozbrojenec. Vytáhli je a vtla�ili do jiného auta a odváželi dál 
do území rebel�. Zavázali jim o�i, p�emís�ovali z místa na místo, nutili je, aby do 
kamery �ekli, že nesouhlasí s po�ínáním Ameri�an�. Poslechli. Bezesné noci, nad�je 
st�ídala  beznad�j, urovnávali „všechny své v�ci a p�ipravovali se na smrt“ na drát�né 
posteli v místnosti, asi díln�, velké 4x7 m. Nazývali je k�ižáky. Pozd�ji jim za�ali 
slibovat propušt�ní, dá-li B�h. 16. dubna byli po velkých šestidenních peripetiích 
s šátky na hlavách, aby zapadli v davu, vysazeni na bagdádském p�edm�stí. P�ímluva 
p�išla od �eské muslimské obce, pomohl velvyslanec Klepetko, který se setkal 
s duchovními a irácký ministr Jazairi. Skupina únosc� nevznesla požadavky a z�stala 
v anonymit�. 
odvolání ministryn� zdravotnictví 
13. dubna pod tlakem ve�ejnosti odvolal premiér Vladimír Špidla ministryni 
zdravotnictví MUDr. Marii Sou�kovou. Pozd�ji byl jmenován do funkce MUDr. 
Kubinyi. 
autohavarie ministra zahrani�í 
15. dubna p�i cest� z Olomouce havaroval v�z s ministrem zahrani�í Cyrilem 
Svobodou. Ministr utrp�l poran�ní páte�e a musel podstoupit v Brn� operaci. 
volby prezidenta Slovenska 
17. dubna byl ve druhém kole slovenských prezidentských voleb zvolen JUDr.Ivan 
Gašparovi� z vládní opozice. Porazil vít�ze 1.kola Vladimíra Me�iara s p�evahou 19%. 
vstup �eské republiky do Evropské unie 
1. kv�tna 2004 vstoupila �eská republika spolu s dalšími 9 zem�mi do Evropské 
unie. Po�et �lenských zemí vzrostl na 25 a po�et obyvatel na 450 milion�. Na 
budovách evropských institucí zavlála �eská vlajka a �eština se stala jednou 
z oficiálních �e�í unie. �ada zm�n byla sou�ástí vstupních vyjednávání, ale na v�tšinu 
významn�jších zm�n si musíme ješt� po�kat. Prob�hla celá �ada oficiálních oslav 
v Praze i spontánních a nápaditých po celé republice. P�edseda Evropské komise 
Romano Prodi mj. �ekl: „ �eši p�inesou svou energii a d�vtip. �eši mohou také 
nabídnout kulturní d�dictví ze srdce Evropy“. Moment vpravd� historický p�inesl první 
zm�nu: o p�lnoci z 30. 4. na 1. 5. 2004 byly zrušeny celnice. Praha slavila spíše 
noblesn�, venkov s typicky haškovským humorem. Prob�hl slavnostní ve�er 
v Národním divadle, na Starom�stském nám�stí byla show, na 10 pražských ostrovech 
se konal festival hudby, uskute�nila se autogramiáda knihy prezidenta Klause, v Senátu 



 17

byla lidová veselice, na Vítkov� se pálily �arod�jnice. Dále se konal „masakr“ hrani�ní 
závory motorovou pilou, státní poh�eb rumu, zast�elení státní hranice ládovací puškou, 
jarní jízda trabantist�, p�eshrani�ní válení sud� v západních �echách, symbolická 
�esko-rakouská svatba v Nových Hradech, happening : „Milujme se bez hranic“ 
v Harrachov�, dragounská jízda v Klatovech, �esko-rakouská snídan� na státní hranici 
ve Znojm�, atd…Vynalézavost zejména mladých �ech� neznala hranic. Oficiální 
oslava vstupu do EU se konala v p�edve�er ve Špan�lském sále Pražského hradu. Jako 
první p�išla hradní stráž, poté premiér Vladimír Špidla, p. Livie Klausová, p�edseda 
Senátu Petr Pithart a Václav Havel s chotí. Slavnostní fanfáry z Libuše p�ivítaly 
prezidenta republiky Václava Klause. Slavnost zahájil vedoucí Kancelá�e prezidenta 
republiky J. Vajgl. Prezident Klaus v projevu zmínil, že se sjednocováním Evropy za�al 
již p�ed 1000 lety sv. Vojt�ch. �ekl, že o p�lnoci �eská republika p�estane být 
samostatným státem a stane se �lenem EU. Napl�uje se po patnácti letech heslo roku 
1989  „zp�t do Evropy“. N�co jsme získali, n�co zase ztrácíme. Vše záleží na nás, aby 
nedošlo k „rozmazání“ naší identity. Prezident se nikdy netajil svým euroskepticismem.  
Optimisti�t�ji vyzn�lo vystoupení p�edsedy vlády Vladimíra Špidly. �ekl: „Zítra se 
probudíme nejen v �eské republice, ale také v Evropské unii. St�ední naše generace je 
první, která prožívá celý život v míru. Evropa bývala jiná – vál�ící a krutá. Je mi ctí 
vstupovat do EU spolu s vámi. A� žije �R v EU!“ 

1. máj 2004 byl na pohled zcela stejný jako p�edchozí první máje. 
Jelen – paliva 
Od 1. kv�tna zahájila firma Jelen prodej uhlí a koksu vlastním rozvozem. Doplnila tím 
nabídku paliv- štípaná polínka na míru (buk, dub, smrk), d�ev�né brikety, pelety, propan 
butan. Do budoucnosti firma chystá prodej št�rku, drt�, písku, rašeliny, mul�ovací k�ry 
a výkup železa. P�i odebrání 60 cent� uhlí a více jednorázové slevy na pneumatiky ve 
vlastním pneuservisu a slevy na nást�iky podvozk� vozidel. 
 p�j�ovna �istícího stroje Karcher 
Kv�ta Holá nov� otev�ela p�j�ovnu stroje zn. Karcher na �išt�ní koberc�, �aloun�ného 
nábytku a interiér� na telefonickou objednávku. 
zem�el Ronald Reagan 
5. �ervna ve v�ku 93 let zem�el po dlouhé a t�žké nemoci 40. americký prezident 
Ronald Reagan, který se podílel na pádu Sov�tského svazu. 11. �ervna m�l státní 
poh�eb. 
oslavy 60. výro�í vylod�ní spojenc� v Normandii 
Na pláži Omaha ve francouzské Normandii se 6. �ervna 2004 konala vzpomínková 
slavnost k 60. výro�í památné invaze, nazvané Den D, která podstatn� ovlivnila 
ukon�ení 2. sv�tové války. Naráz se vylodilo 123 tisíc voják� a k nim se p�idalo 25 tisíc 
parašutist� na pob�eží obsazeném N�mci. Na oslav� se sešli dosud žijící veteráni spolu 
se 17 hlavami stát� v�etn� britské královny i ostatní politici. Poprvé se oslav zú�astnil i 
n�mecký kanclé� (Gerhard Schroder). Bylo to definitivní usmí�ení kdysi znep�átelených 
stát�, zejména Francie a N�mecka a Ruska a N�mecka. Dekoraci veterán� provedl 
francouzský prezident Jack Chirac. Mezi nimi dostal �ád i �ech Antonín Špa�ek, 
d�stojník �estné legie. 
Paul Mc. Cartney v Praze 
6. �ervna p�ijel poprvé do Prahy na koncert bývalý �len britské skupiny Beatles – 
legendární „brouk“ – Paul Mc. Cartney. Vystoupil ve vyso�anské arén�. 
tornádo v Litovli 
9. �ervna postihlo m�sto Litovel a také Olomouc ni�ivé tornádo, jaké nikdo 
nepamatuje. Jeden �lov�k zahynul, vich�ice odnášela st�echy a p�erážela stromy. 
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Postižena byla celá jedna t�etina Litovle a odhadované škody se vyšplhaly na 100 
milion� korun. 
odstoupení premiéra 
V d�sledku prohry vládní strany v eurovolbách podal 26. �ervna  mj. i na základ� výzvy 
stranického kolegy Stanislava Grosse p�edseda vlády Vladimír Špidla demisi. 1. 
�ervence prezident Václav Klaus oficieln� demisi vlády p�ijal. Premiérem jmenoval 
�ty�iat�icetiletého Stanislava Grosse a pov��il ho sestavením nové vlády. 4. srpna byla 
jmenována vláda nová, bylo v ní 6 nová�k�, 2 ženy. Vladimír Špidla nahradil Pavla 
Teli�ku ve funkci eurokomisa�e. Zásadní zm�nu se Grossovi provést nepoda�ilo. Se 
„stojedni�kovou „ koalicí se vládne velmi t�žko. 
SuperStar Aneta Langerová 
V p�vecké sout�ži SuperStar organizované televizí Nova právem zvít�zila 17 letá 
studentka z �í�an Aneta Langerová. 
zem�el rakouský prezident 
Den p�ed skon�ením druhého funk�ního období 6. �ervence ve v�ku 71 let zem�el 
rakouský prezident Thomas Klestil. 
fotbalové Euro v Portugalsku  
�ervencové mistrovství Evropy ve fotbale konané v Portugalsku nadchlo zásluhou 
výkon� našich fotbalist� i ty, kte�í nepat�í mezi „skalní“ fanoušky. Bojovná týmová 
spolupráce hrá�� p�inesla našemu týmu bronzové medaile, p�i troše št�stí mohl být 
výsledek ješt� lepší. O 5 gól� se zasloužil Milan Baroš, jeho výkon byl mimo�ádný.  
14. ro�ník Akademických týdn� 
24. �ervence až 8. srpna probíhal v Novém M�st� nad Metují 14. ro�ník 
Akademických týdn� s hodnotnými p�ednáškami a akcemi. Ze známých osobností 
vystoupili nap�. Prof.ThDr.PhDr. Tomáš Halík, RNDr. Ji�í Grygar. Ú�astníci položením 
kv�tin vzpomn�li 10. výro�í úmrtí obnovitele AT  P.Jaroslava Knittla. 
vypušt�ní vesmírné sondy k Merkuru 
3. srpna 2004 byla vypušt�na vesmírná sonda MESENGER k planet� Merkur. Na 
ob�žnou dráhu vzdálené planety doletí za 7 let, tj. v roce 2011. 
XXVIII. Olympijské hry v Aténách 
13. srpna 2004 byly slavnostn� zahájeny a 29. slavnostn� ukon�eny v �eckých Aténách , 
kolébce her, XXVIII. Olympijské hry. Nejúsp�šn�jším �eským sportovcem byl 
desetiboja� Roman Šebrle, který získal v  královské disciplin� zlatou medaili 
s olympijským rekordem 8893 bod�. Prezident Klaus ho obdaroval Medailí za zásluhy a 
ke konci roku vyhrál i trofej Sportovce roku. Pon�kud v jeho stínu z�stalo našich 
dalších 8 olympijských medailist�. 
odešel hokejový trenér Ivan Hlinka 
16. srpna následkem t�žké autohavárie u Karlových Var� zem�el úsp�šný a 
charismatický trenér národního týmu hokejist�  Ivan Hlinka. Bylo mu 54 let. Jeho 
osobní auto superb se �eln� st�etlo se sk�í�ovou avií. Legendární kou� s reprezenta�ním 
družstvem vyhrál olympiádu v Naganu. Byl sám výborný hokejista, pozd�ji velmi 
schopný trenér a p�edevším všemi oblíbený spole�ník. Vystudoval vysokou školu 
ekonomickou, p�sobil i v zámo�ské NHL, chodil do divadla, hrál golf, maloval. „Um�el 
nám hokejový táta,“ �ekl obránce Ji�í Šlégr. Na domovském litvínovském stadionu vlál 
�erný prapor. Na místo nešt�stí stále lidé p�inášejí sví�ky a kv�tiny. 
požár cukrovaru v �eském Mezi�í�í 
26. srpna ho�el cukrovar v �eském Mezi�í�í. �epná kampa� ale nebyla ohrožena. 
teror v Beslanu na Kavkaze 
1. zá�í 2004- první den školního roku byl zneužit 30 �lenným teroristickým komandem 
v Beslanu v Severní Osetii na Kavkaze. Útok bude navždy po�ítán mezi nejstrašn�jší 
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momenty po�átku tisíciletí. Teroristé obsadili školní budovu a z  více než 1200 
rukojmích (p�evážn� d�tí) nep�ežilo t�ídenní zajetí, útok speciálních jednotek p�i 
kterém se propadla st�echa budovy a týrání hladem a žízní více než 330 osob a stovky 
lidí byly zran�ny. Pro Rusko to byly dny hr�zy a ponížení a tragédie se dotkla celého 
sv�ta. „Smrt d�tí se nedá odpustit“, �íkali rodi�e a p�íbuzní ob�tí. Bali, Madrid, Beslan a 
popravy cizinc� v Iráku za p�ítomnosti kamer jsou nejv�tší akce terorist� po 11. zá�í 
2001 v New Yorku a Washingtonu. Válka proti terorismu vyhlášená G.Bushem zatím 
vít�zná není, spíše v boji s teroristy prohráváme. 
90. narozeniny Tomáše Bati a  80. narozeniny Josefa Škvoreckého 
17. zá�í oslavil 90. narozeniny Tomáš Ba�a na Pražském hrad� a 22. zá�í 80. 
narozeniny spisovatel Josef Škvorecký  v Náchod�. Obou oslav se mj. zú�astnil 
prezident Václav Klaus. Tomáš Ba�a má 4 d�ti a 6 vnuk�. 
sníh na Sn�žce 
23. zá�í napadlo na Sn�žce 10 cm sn�hu. 
zatm�ní M�síce 
28. �íjna ve 3h 15 min za�alo úplné zatm�ní M�síce. Bylo dob�e pozorovatelné. Další 
nastane až v roce 2007. 
podpisy Evropské ústavy 
28. �íjna podepsali za naši republiku v �ím� premiér Stanislav Gross a ministr 
zahrani�í Cyril Svoboda  Evropskou ústavu. Aby ústava vstoupila v platnost, musí být 
po referendech ratifikována ve všech �lenských zemích. 
vrácení obrazu sv.Josefa 
Po restauraci byl v m�síci �íjnu znovu instalován na památný d�ev�ný oltá� v místním 
kostele obraz sv.Josefa. 
pta�í ch�ipka 
30. �íjna upozornil v Lidových novinách v �lánku V�dci �ekají smrtící ch�ipku na 
nebezpe�í  ni�ivé epidemie ch�ipky mj. také Ilja Trebichovský  z Laborato�e regulace 
imunity Mikrobiologického ústavu Akademie v�d �R  v Novém Hrádku – Dolích. 
americké prezidentské volby 
2. listopadu byl prezidentem USA  podruhé zvolen George W. Bush s p�evahou 3 a 
p�l milionu voli�� nad protikandidátem Johnem Kerrym. Ú�ast ve volbách byla 
tentokrát rekordní, hlasovalo 120 milion� Ameri�an�. Bush m�l hodn� odp�rc� 
v d�sledku vojenské operace v Iráku. Celá Evropa byla proti Bushovi. 
zem�el palestinský v�dce Jásir Arafat 
11. listopadu zem�el v nemocnici v Pa�íži palestinský v�dce Jásir Arafat, který stál 
v �ele Palestinc� dlouhých 40 let. Tento kontroverzní politik byl nositelem Nobelovy 
ceny za mír a zárove� se choval jako terorista p�i boji o samostatný stát. Poh�eb m�l 2 
�ásti. Za státnických post bylo jeho t�lo odvezeno z Pa�íže do Káhiry. Druhá �ást byla 
v palestincké režii v Ramalláhu na Západním b�ehu Jordánu zna�n� emotivní až 
zmatená.Byl poh�ben v kamenné rakvi, protože Palestinci v��í, že jednou jeho t�lo 
spo�ine v Jeruzalém�, jak si p�ál. 
katastrofa v Tatrách 
19. listopadu postihlo Vysoké Tatry ni�ivé tornádo. Tato katastrofická vich�ice , která 
zp�sobila rozsáhlé polomy,zbourala domy a zp�etrhala vedení, byla nejsiln�jší od roku 
1936. Pokácené lesy p�edstavovaly 95% ro�ní t�žby na Slovensku. 2 lidé zahynuli, 
jeden z nich v aut�. Vich�ice m�la rychlost 140 km/hod. Škody byly odhadnuty na 
miliardy. Zmatená krom� lidí byla i zví�ata, protože se zcela zm�nil ráz krajiny. 
P�í�inou mj. byla v minulosti vysázená smrková monokultura. Vichr zasáhl i severní 
Moravu, silné nápory byly patrné i v Novém Hrádku. 
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prezidentské volby na Ukrajin� 
21. listopadu prob�hly volby prezidenta Ukrajiny. Vít�zství proruského kandidáta 
Viktora Janukovi�e zvedlo vlnu odporu na západ� zem�, p�edevším v Kyjev�. Lidé 
vyšli do ulic, za�ala „oranžová „ revoluce a volali po nových volbách. Atmosféra 
p�ipomínala r. 89 v Praze. Podpo�it manifestanty p�ijeli Lech Walesa i prezident 
Kwasnevski z Polska. Prokázalo se, že volby byly zmanipulovány. 26. prosince 
v opakovaných volbách o 7 % vyhrál opozi�ní prozápadní kandidát Viktor Juš�enko. 
Byl i pokus Juš�enka otrávit. Východ zem�, Krym, Lvov a prezident Putin by rad�ji 
vítal p�ipojení k Rusku. 
podmo�ské zem�t�esení a ni�ivá vlna tsunami v Jihovýchodní Asii 
Neuv��itelná katastrofa, která zasáhla a zneklidnila prakticky celé lidstvo, p�išla o 
Vánocích 2004 na svátek sv.Št�pána 26. prosince. Silné zem�t�esení zp�sobilo pohyb 
mo�ského dna a následnou vlnu tsunami o výšce až 14 m , asi 10 krát za sebou a 
pohybující se neuv��itelnou rychlostí 800 km /hod. Nejvíce postihly ni�ivé záplavy 
Indonésii - ostrov Sumatra, Thajsko, Srí Lanku, Maledivy, Indii. Turistický ráj se pro 
mnohé zahrani�ní turisty i pro domorodce zm�nil v peklo. Tisíce kilometr� pob�eží 
Indického oceánu bylo zpustošeno. Po�et ob�tí na životech se okamžit� po�ítal na 
desetitisíce a den ze dne nar�stal. Po m�síci, 26. ledna 2005 dosáhl 280 tisíc a stále 
nebyl kone�ný. Satelitní snímky ukázaly, že zem�t�esení a následné tsunami 
„p�ekreslilo“ mapy. N�které ostrovy o n�kolik metr� poklesly a jejich okrajové �ásti se 
zaplavily, jiné se o desítky metr� posunuly, zemská osa se o 3 cm vychýlila, rotace 
Zem� se o 0,003 sekundy zrychlila. První odhad škod byl 10 miliard euro.Ten, kdo se 
nacházel v postižené oblasti a p�ežil, musel mluvit o št�stí. Pobývalo tam také asi 40 
�ech�, známé osobnosti popové muziky, Gott, Svoboda, David, Št�drý, Stivín a další. 
Celý sv�t zachvátila solidarita, nejv�tší od 2. sv�tové války, každý cht�l n�jak pomoci. 
Vázlo spojení všeho druhu. První letadlo z Prahy do Kolomba let�lo 28. prosince 
odpoledne. Záchranou byly mobily. Likvidace následk� byla velmi t�žká i díky 
velkému vedru a následným tropickým deš��m a dlouhá.. Poh�bívalo se bez identifikace 
do m�lkých hrob�, i p�ímo na pláži, nebo do hromadných hrob�. Hrozila epidemie, 
hladomor, dehydratace.. Mnoho lidí se ani nikdy nenajde. Jedna ob��, �eška, byla po 
identifikaci p�evezena letecky dom�. Ostatní se postupn� po výzvách ozývali, asi 7 
�ech� z�stalo nezv�stných. Nejvíce ob�tí bylo z �ad turist� ze Švédska a z N�mecka, 
celkem asi 10 tisíc cizinc�.. Úklid po katastrof� pomáhali provád�t sloni. Zví�ata utekla 
p�ed vodou v�as, lidé jejich út�k nepochopili. N�které oblasti z�staly zcela závislé na 
vzdušné pomoci. Trose�ník�m shazovali pitnou vodu a základní potraviny. 2 miliony 
lidí z�staly bez p�íst�eší. Šlo o boj s �asem. Z�stalo mnoho sirotk� i mnoho rodi��, 
kterým zahynuly d�ti. Objevily se pokusy o obchod s d�tmi. Za�átkem ledna 2005 
dosáhla sv�tová humanitární pomoc 2 miliardy dolar�. �eská republika poskytla 
neuv��itelných 150 milion� K�. Osv�d�ily se „dárkové esemesky“. Nejvíce však 
oblastem pom�že, když do nich budou op�t proudit turisté. 
  
 
 
 

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

Manžel�m se narodili          (6 d�tí) 
 
Roman a Martina Hradeckých,       Nový Hrádek 68       31.7. 2004         Nový Hrádek 
              dcera  T e r e z a 
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Leoš a Veronika Tymelovi,         Nový Hrádek  70       26. 8. 2004       Náchod 
              syn   M a t y á š        
 
Kamil a Marcela Mádrovi,         Nový Hrádek 307       16.10. 2004     Opo�no 
              syn   N i c k 
 
Zden�k a Lucie Trávní�kovi,          Nový Hrádek  153       2. 11. 2004     Opo�no 

dvoj�ata          dcera  J a n a 
            a  dcera  Zde�ka 
 
Jan a Jana  Raulovi            Nový Hrádek  289       6. 11. 2004 Náchod 
               dcera  J u d i t a 
 
 
 
S � a t e k     u z a v � e l i 
 
Mariusz  Jirounek  a  Zde�ka Mottlová  -  Nový Hrádek  59  24. dubna 2004 

                   na Obecním ú�ad� 
 
Mariusz  Kmínek-Nové M�sto n.Met. a  Marie Antlová-Janov 18. zá�í  2004 
                   na Obecním ú�ad� 
 
Bohuslav Bek  a   Božena  P�ibylová – Nový Hrádek 105   7. prosince 2004 
                    na Obecním ú�ad� 
 
 
 
V ý r o � í     s v a t b y     o s l a v i l i 
 
50 let spole�ného života – zlatou svatbu 
 
Antonín a Marie Hartmanovi,    Nový Hrádek  155    3. �ervence 2004 
 
 
 
 
Z    n a š i c h    � a d    o d e š l i  (7 ob�an�) 

 
František Hoffmann z Nového Hrádku – Dol� �p. 171 zem�el ve v�ku požehnaných 91 
let  10. �ervna 2004 v Novém Hrádku. Poh�ben byl 18. �ervna na místním h�bitov�. 
Pocházel z Dol� a prožil tam celý sv�j život. S manželkou vychovali 3 d�ti: Josefa, 
Marii a Evu. V Dolích postavili a pozd�ji rozší�ili rodinný domek. Zesnulý dlouhodob� 
pobíral invalidní d�chod, p�ivyd�lával si nejprve v textilní továrn� v Dolích, pozd�ji 
v Kovodružstvu. Aktivní byl i ve vyšším v�ku, d�lal zedníkovi Hartmanovi p�idava�e a 
podílel se tak na postavení nebo p�estavb� mnoha dom� v obci. Celý sv�j život zasv�til 
své rodin�. Nejmladší dcera Eva o n�ho sv�domit� ve stá�í a v nemoci pe�ovala. 
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Anna Frimlová z Nového Hrádku �p. 103 zem�ela v požehnaném v�ku 94 let              
9. �ervence 2004 v Novém Hrádku. Poh�bena byla žehem. Zesnulá pocházela z Nového 
Hrádku a prožila zde celý sv�j dlouhý život. Vdávala se velmi mladá a vychovala 5 d�tí: 
Josefa,Helenu, Vladimíra, Ji�inu a Zde�ka. Dokázala vytvo�it a po celý život udržet 
rodinnou sounáležitost a úctu všech �len� rodiny, p�estože byla mnoho let vdovou. 
V mládí pracovala v textilní továrn� u Sychrovských, pozd�ji p�ešla i do Velorexu. Byla 
chytrá, pe�livá v práci a všechnu svou energii v�novala po�etné rodin�. Dcery jí hodn� 
pomáhaly. Poslední roky o ni v nemoci a stá�í nejvíce pe�oval syn Vladimír se ženou 
Olgou. 
 
Antonín P�ibyl  z  Nového Hrádku �p. 47 zem�el ve v�ku 95 let  27. �ervence 2004 
v Jarom��i. 3. srpna se s ním rozlou�ila široká ve�ejnost v místní ob�adní síni a potom 
byl p�evezen k tichému zpopeln�ní. Po mnoho let to byl práv� on, kdo se se zesnulými 
na požádání poz�stalých lou�íval. Jemu vyslovila poslední pod�kování ná�elnice Sokola 
Lidmila Martinková. Zapáleným a ob�tavým �lenem T�locvi�né jednoty Sokol Nový 
Hrádek byl od d�tství až do posledních let svého života. Byl �adu let sv�domitým 
matriká�em, vykonával po�adatelskou pomoc p�i akcích, ale také rád tancoval, lyžoval, 
na páte�ních vycházkách u�il mladé zpívat sokolské písn�, býval nejstarším ú�astníkem 
Hrádouské va�e�ky. Prakticky uskute��oval Tyršovo vybízení k aktivit� -„kde stanutí, 
tam smrt“. Prostná cvi�ení vykonával denn� a dlouho si tak udržel dobrou t�lesnou i 
duševní kondici.  Sám natíral vysokou st�echu svého domu a pam�� mu sloužila jako 
málokomu. �adu let kroniká�ku obce ochotn� informoval o život� zesnulých ob�an�. 
Byl nekonfliktní a nikdy se od d�ní v obci nedistancoval. Zajímalo ho všechno, sledoval 
ve�ejné sch�ze zastupitelstva a ú�astnil se kulturních akcí. Zesnulý pocházel z Nového 
Hrádku ze 3 d�tí. M�l sestru a mladšího bratra, který zem�el mladý. Vystudoval 
obchodní školu, pracoval jako ú�edník. Byl poctivý, d�sledný, až punti�ká�. Nikdy se 
neoženil, ale vždy z�stal ve všem samostatný. Pouze n�kolik posledních m�síc� byl 
nucen dožít v nemocnici. 
 
Vladimír Friml z Nového Hrádku �p. 103 zem�el ve v�ku nedožitých 71 let  17. srpna 
2004 na následek neuv��itelné tragické nehody zp�sobené vlastním autem na cest� 
k Izidoru. Maminku, které dosloužil p�ed smrtí, p�ežil pouze m�síc. Poslední rozlou�ení 
se konalo za velké ú�asti ve�ejnosti 24. srpna a po n�m byl zesnulý p�evezen k tichému 
zpopeln�ní. Pocházel z 5 d�tí a po celý život panovaly mezi sourozenci velmi p�kné 
vztahy. Vyu�il se nástrojá�em, pracoval v Ruben� Náchod a pozd�ji v Kovodružstvu 
v Dolích, odkud odešel do d�chodu. S manželkou Olgou vychovali syna Vladimíra a 
dceru Helenu. Velkou zálibu m�l v myslivosti – ta byla jeho životem a zárove� se mu 
stala osudnou práv� v dob�, kdy se na složení mysliveckých zkoušek chystala jeho 
vnu�ka Tereza. Byl také �lenem místního spolku hasi��. Byl spole�enský a velmi 
oblíbený mezi p�áteli. Jeho žena Olga se s jeho ne�ekaným odchodem ze života velmi 
t�žko smi�ovala. 
 
Anna Lan�ari�ová  z Nového Hrádku �p. 65 zem�ela ve v�ku 80 let  17. �íjna 2004 
v Novém Hrádku. Poh�bena byla 22. �íjna na h�bitov� v Náchod�. Zesnulá pocházela 
z Dobrošova  a byla mnoho let vdovou. Pracovala v Tepn� v Náchod� a pozd�ji v JZD 
Dobrošov. Vychovala 2 dcery Annu a Evu. Dcera Eva Drašnarová jí sehnala byt 
v Novém Hrádku a starala se o ni poslední asi 3 léta života.  
 
Jaroslav �ehák z Nového Hrádku – Dol� �p. 284 zem�el náhle ve v�ku 71 let             
2. listopadu 2004 v Náchod�. Poh�ben byl 8. listopadu na místním h�bitov�. Zesnulý se 
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do Dol� p�iženil z Dol� u Dobrušky. Zde také pracoval ve sklárn� jako brusi� skla. 
Pozd�ji pobíral invalidní d�chod a p�íležitostn� pracoval v Kovodružstvu. S manželkou 
v harmonickém manželství vychovali 2 d�ti, dceru Annu a syna Jaroslava. Miloval 
p�írodu a velice rád v ní pobýval, zejména v houba�ské sezón�. Smrt ho zastihla v dob�, 
když odstra�oval porost u �í�ky Olešenky u svého domu. 
 
Božena �ápová z Nového Hrádku – Dlouhé �p. 34 zem�ela ve v�ku požehnaných 92 
let  8. listopadu 2004 v Náchod� . Poh�eb m�la 13. listopadu na místním h�bitov�. 
Pocházela z Borové ze 4 d�tí. S manželem vychovala syna a dceru a hodn� pomáhala 
s výchovou vnou�at. Pracovala v zem�d�lství a doma m�li malé hospodá�ství. 

 
Z ob�an�, kte�í z Nového Hrádku pocházeli nebo k n�mu m�li blízký vztah v r. 2004 
zem�eli: 
 
Ladislav Sv�tlík 3. prosince ve v�ku nedožitých 55 let. 
 
 
 
 
     Zapsala   Anna Marková, kroniká�ka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


