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P   o   č   a   s   í 

 

Leden 

Začátkem měsíce ledna bylo počasí mlhavé s teplotami kolem nuly a ležely asi 2 cm sněhu. 

Ranní teploty vystoupaly až k  + 10 stupňům. Lyžařský vlek se dosud nedostal ke slovu. Pod 

bod mrazu ranní teploty klesly trvale až 12. ledna a 18. ledna napadlo 15 cm sněhu a sněžilo 

dál až na  60 cm 22. ledna. Tím dnem mohlo začít lyžování. Mrazivé počasí  s ranními 

teplotami od – 1 do do – 11 při vyjasnění ovládlo poslední dny v měsíci a v závěru byly mrazy 

i celodenní. 

Únor 

Únor začal při sněhové pokrývce  50 cm arktickými mrazy. Trvaly až do poloviny měsíce a 

pohybovaly se ráno mezi – 10 a – 18 stupni. Na lyžování byl velký mráz a promrzaly také 

domy, zejména při slunečném počasí. K rychlé změně došlo 14. února. V noci při silné 

chumelenici provázené větrem napadlo 15 cm nového sněhu a teploty se postupně zvyšovaly 

až nad nulu. Sněhu bylo 70 cm a počasí bylo proměnlivé a sněhová pokrývka se zmenšovala. 

Březen 

Začátek března provázelo tání, byly mlhy a zimu připomínaly pouze sněhové kupy. Od 3.  

března klesly ranní teploty k nule a  pohybovaly se mezi 0 a -5 stupni. V noci a ráno mrzlo a 

ve dne vystoupaly teploty nad nulu. Na zahrádkách již bylo možné spatřit první sněženky. Od 

11. března do konce měsíce vůbec nepřišel mráz a ranní teploty se pohybovaly od +2 do +7 

stupňů. Při vyjasnění byl asi dvakrát přízemní mrazík. Kolem 15. března bylo krásné jaro, 

některé dny s rekordními teplotami až +15  stupňů ve stínu. Od 20. března za sebou 

následovalo 8 slunných dní připomínajících léto a vůbec nepršelo. Ochladilo se až poslední 

dny března a 31. přišla s deštěm sněhová metelice. 

Duben 

 1. dubna zůstal ležet sněhový poprašek. V první dekádě měsíce se ranní teploty pohybovaly 

mezi -5  a +4 stupni. Velikonoce byly chladné se sněhovými přeháňkami. Bylo stále 

zamračeno a počasí proměnlivé,  aprílové. 19. dubna se oteplilo na ranní teplotu +9 stupňů a 
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konec měsíce byl velmi teplý.  Poslední dubnové dny byly podle počasí letní a padaly opět 

teplotní rekordy. 30. byly naměřeny +23 stupně ve stínu. 

Květen 

Letní teploty přešly i do května a dosahovaly ráno až +20 a ve dne až +26 stupňů. Všechno 

rázem rozkvetlo :  třešně, hrušky, tulipány. Následovaly bouřky, po nich ochlazení, ale pršelo 

málo. Počasí bylo velmi proměnlivé s náhlými teplotními zvraty. V polovině měsíce se 

ochladilo na ranní teploty + 5 a denní + 10 stupňů. Po několika dnech studených následovalo 

několik rekordně teplých. Ranní teploty byly při vyjasnění až +20 stupňů a denní ještě vyšší. 

Květen přinesl málo srážek a vysoké teploty způsobily velké sucho, na Moravě docházelo 

k požárům. Situace byla porovnávána s rekordním suchem v roce 1947. 

Červen 

1. červen konečně přinesl déšť. Ranní teploty se až do poloviny měsíce pohybovaly mezi +6 a 

+15 stupni. Občas vál studený vítr a k náhlým proměnám teplot a oblačnosti docházelo i 

během jednoho dne. Přišla také bouřka s přívalovým deštěm. Celá druhá polovina června 

byla velmi teplá s denními teplotami až +30 stupňů a počasí bylo stálejší.  Tropické byly 

zejména poslední dny měsíce  s ranními teplotami až +22 stupňů.  

Červenec 

Horké až tropické teploty pokračovaly i v červenci. V noci přicházely bouřky s přívalovým 

deštěm. 3. července postihly Náchodsko, Trutnovsko a Královéhradecko záplavy. Obec 

Dolany byla po dešti na čas neprůjezdná. Po deštích  zůstaly na polích velké louže. Stejný ráz 

si uchovalo počasí  až do 10. července. Později již nebyly teploty tak vysoké, při oblačnosti 

přicházely přeháňky. Deštivo bylo až do 23. července.  Ke konci měsíce se opět oteplilo, ale 

počasí nebylo stálé. 

Srpen 

Ranní teploty byly začátkem srpna vysoké až +27 stupňů na slunci, ve dne bylo horko, v noci 

bylo chladněji. 11. srpna se ochladilo na +10 stupňů ráno a +15 ve dne. Dny byly krásné, noci 

chladnější. Denní teploty se při vyjasnění mezi 17.  až 21. srpnem pohybovaly od +26 do +28 

stupňů a někde padly teplotní rekordy až +40 stupňů v Dobřichovicích. Teplý a přeháňkami 

provázený byl i závěr měsíce srpna. 

Září 

Začátkem září bylo zamračeno, deštivo a o poznání chladněji než v srpnu. Ranní teploty se 

mezi 1. až 8. září pohybovaly mezi +7 až +15 stupni. Denní maximum bylo +22 stupňů. 9. a 

10. září  byly tropické dny, které 11. zchladila bouřka a liják. Od poloviny měsíce již počasí 
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začalo nabírat podzimní ráz. Bylo často slunné, ale chladnější. Krásné „babí léto“ panovalo od 

22.  září až do konce měsíce. 

Říjen 

Stejný ráz si počasí uchovalo i začátkem října. Ranní teploty se až do 25. září pohybovaly od 

+2 do +12 stupňů. Většinou ale +10 stupňů nepřekračovaly. Skoro celý první týden pršelo a 

začaly teprve ve větší míře růst houby. Maximální teplota ve dne dosáhla při slunečném 

počasí +16 stupňů. 21. října přišla inverze. Na horách, i těch Orlických, bylo jasno, nižší místa 

a města ovládla mlha a smog. Velká změna nastala v posledním říjnovém týdnu. 26. se 

objevily první sněhové vločky a další den napadly asi 3 cm sněhu. Sněžení provázel silný 

dlouhotrvající vítr, na Pačkoře se dokonce tvořily závěje. Sníh občas proletoval a při ranních 

teplotách -1 až -2 stupně se sněhová pokrývka udržela celý týden. Prudké ochlazení zaskočilo 

zejména zahrádkáře. 

Listopad 

Začátek měsíce byl větrný s občasnými výpadky elektrického proudu. Nápor zimy z měsíce 

října polevil a bylo příjemné teplo s ranními teplotami +3 až +6 stupňů. Občas sníh proletoval 

nebo byl šedivák. V polovině měsíce, při odstraňování stožárů větrných elektráren, vítr příliš 

nefoukal a práci neztěžoval. Teplý byl i konec měsíce s polojasnou oblohou a ranní teploty 

stouply až  k +7 stupňům. 30. listopad přinesl pokles ranní  teploty pod bod mrazu na -1 

stupeň a 2 cm sněhu. 

Prosinec 

První prosincové dny byly mrazivé, ranní teploty klesly až na -7 stupňů a sněhová pokrývka 

dosáhla až 15 cm. Muselo se poprvé prohazovat a shazovat sníh ze střech. Dny byly střídavě 

slunečné a polojasné. 15. prosince prudce stoupla ranní teplota na +1 stupeň a objevila se 

ledovka. Při oblevě rychle mizel sníh , zůstaly jen zbytky. Při vyjasnění 20. prosince byla 

inverze a po 4 dny se ranní teploty pohybovaly v rozmezí -2 až -6 stupňů. Nečekaná obleva 

nastala na Štědrý den, teplota stoupla k +5 stupňům, mrholilo a v některých místech 

republiky padaly teplotní rekordy. Déšť  o Vánocích odstranil zbytky sněhu. K ochlazení na 

ranní teploty od 0 do -4 stupňů došlo až poslední dny v měsíci od 28. prosince a trvalo až do 

Silvestra.   
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Š   k  o   l   s   t   v   í    -   školní rok   2011/2012 

 

Mateřská škola  2011/2012 

Mateřskou  školu celkem navštěvovalo  40 dětí. Třídu předškolních dětí ve věku 5-7 let vedla 

Mgr. Alena Lokvencová a navštěvovalo ji 16 dětí. S třídou 24 mladších dětí ve věku 3-5 let 

pracovala Diana Matysová, Dis.. Ve funkci ředitelky působila Bc.Soňa Brázdilová. Pokračovala 

dále také v magisterském studiu na Metropolitní univerzitě v Praze. Osobní asistentku  pro 

Janičku Trávníčkovou, které byl při odborném posouzení doporučen odklad školní docházky, 

zastávala pod vedením Mgr. Lokvencové Monika Čermáková. V měsíci září vykonávala ve 

školce podobně jako v předchozím roce po dobu 2 týdnů pedagogickou praxi studentka 

Evangelického lycea Martina Hladíková.  Školnicí byla Libuše Vargová. Personální obsazení 

mateřské školy je dlouhodobě stabilní, poněkud narušeno bylo v prosinci dlouhodobější 

absencí p. ředitelky ze zdravotních důvodů (operace páteře). 

výchovně vzdělávací program 

Výchovně vzdělávací program uplynulého roku nesl název „Hrajeme si s večerníčkem“. Děti 

si po dobu 10 měsíců ve školce skutečně hrály. Učitelky s nimi navazovaly na předešlé 

programy a malý večerníček děti uváděl stále do říše pohádek a seznamoval je s dalšími 

pohádkovými bytostmi i s jejich vlastnostmi. Nenásilným a poutavým způsobem poznávaly 

krásy měnící se přírody, která je otevřená a z které mohou děti číst. Večerníček dětem 

pomáhal k tomu, aby byly laskavé, aktivní, odvážné, zvídavé a učil je umění naslouchat. 

spolupráce s veřejností  -  akce školy 

Mgr. Alena Lokvencová pokračovala se skupinkou 5 dětí ve vzdělávání metodou FIE 

(Feursteinovo instrumentální obohacování), ředitelka Bc.Soňa Brázdilová cvičila s dětmi 

pilates a Jana Hudková,Dis. začala s výukou předškolní angličtiny. V lednu paní učitelka 

zahájila s předškolními dětmi výuku hry na hudební nástroj – „Flétnička“. Během roku děti 

mj. shlédly divadelní představení „Tygřík Péťa“ a  pohádku „Putování za modrou vílou“. Po 

celý rok učitelky prováděly s dětmi zábavné, zajímavé i poučné a zručnost rozvíjející činnosti 

jako v letech předchozích. Zajímavou činností byla v listopadu výroba dřevěného betlému 

v životní velikosti, který ve vánočním čase ozdobil náměstí a děti ve svém vystoupení u něj 

předvedly i „živý betlém“. Učitelky s dětmi připravovaly výzdobu školního plesu, seznámily se 

před zápisem s učitelkou 1. třídy ZŠ, pod vedením Mgr.Veroniky Tymelové pracovaly 

s keramickou hlínou, účastnily se plaveckého výcviku v Náchodě,  v květnu vystoupily na 

náměstí při oslavách 650. výročí první písemné zmínky o Novém Hrádku, seznámily se s prací 

na poště, v červnu oslavily Den dětí, navštívily hrad Potštejn, městskou policii v Dobrušce, 

vystoupily na školní akademii a zakončily projekt „Hrajeme si s večerníčkem“. 
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Spolupráce s rodiči probíhala Prostřednictvím SRPDŠ i individuálně. Na úvodní schůzce v září 

se rodiče již tradičně seznámili s tím, jaký bude průběh celého roku, se vzdělávacím 

programem, plánovanými akcemi,  mj. i se zabezpečením 12. ročníku školského plesu. 

 

Základní škola     2011/2012 

Zahájení nového školního roku i jeho zakončení proběhlo již tradičně za účasti představitelů 

městyse. 1. září  přivítal ve škole 18 prvňáčků starosta městyse Bc. Zdeněk Drašnar spolu 

s ředitelem školy Mgr.Josefem Peterou a třídní učitelkou Mgr.Marcelou Havrdovou. Ostatní 

žáky přivítali ve třídách jejich třídní učitelé a sdělili jim pokyny pro nastávající rok. Slavnostní 

byl i 28. červen 2012 , kdy při tradičním ceremoniálu na Úřadu městyse bylo předáno 

závěrečné vysvědčení 15 žákům vycházejícím z  IX. třídy, které provázela třídní učitelka 

Mgr.Věra Voltrová. 

personální obsazení 

Ve školním roce 2011/2012 nedošlo vzhledem k předchozímu roku k žádné personální 

změně. Ve škole působil  ředitel školy, 10 učitelek, 1 učitel, 2 vychovatelky a 1 asistentka. Ve 

správním úseku školy pracovala 1 účetní a hospodářka, 1 školnice, 2 uklizečky a 1 pracovnice 

školní „kantýny“. 

 stav žactva 

Celkový počet k 1. září 2011 byl 144 žáků. Do první třídy docházelo od začátku školního roku 

18 žáků, k 1. 2. 2012 jeden žák přibyl. Do školy podle obcí docházeli žáci : Bačetín : 2, Borová: 

4, Bohdašín : 8, Bystré : 2, Česká Čermná : 5, Dobruška : 3, Janov : 1, Mezilesí : 3, Náchod 

(Lipí, Dobrošov, Jizbice) : 9, Nové Město n. Met. : 4, Nový Hrádek : 75, Olešnice v Orl. h. : 10, 

Slavoňov (Blažkov) : 5, Sněžné : 10, Velké Poříčí : 1, Třinec (pobyt v Novém Hrádku) : 2 . 

vzdělávání 

Ve všech ročnících probíhalo vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání – škola s rozhledem. Realizovaly se aktivity, které jsou jeho součástí – adaptační 

kurz 6. třídy, lyžařský výcvik 7. třídy, turistický kurz 8. třídy, outdorový (mimo školu) pobyt 9. 

třídy a plavecký výcvik 3. a  4. ročníku. Výuku římskokatolickému náboženství navštěvovalo 

25 žáků. Uskutečnily se tradiční každoročně prováděné akce a soutěže. Navíc bylo zapojení 

školy do oslav 650. výročí první písemné zmínky o Novém Hrádku. 

škola a veřejnost 

Uskutečnily se tradiční akce při příležitosti svátků během roku včetně závěrečné školní 

akademie a  12. plesu rodičů a přátel škol , které organizovala škola jako každoročně ve 

spolupráci s mateřskou školou. 
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materiální zabezpečení 

Učitelé k výuce využívali všechny prostory školy i přilehlé pozemky, hlavně hřiště s umělým 

povrchem. K žádným rozsáhlejším úpravám ve školním roce 2011/2012 nedošlo. Škola 

nakoupila pouze nejnutnější učebnice z příspěvku zřizovatele. Financování výuky ze strany 

státu je téměř nulové. 

 

 

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. 2012 měl Městys Nový Hrádek  779  obyvatel. Narodily  se  4 děti  (děvčata), 

zemřelo 7 občanů, přistěhovalo se   20 a odstěhovalo se  9  obyvatel.  Meziroční přírůstek  

byl  8  obyvatel. Je potěšující, že vývoj počtu obyvatel v Novém Hrádku má dlouhodobě 

vzrůstající tendenci. 

Zastupitelstvo městyse pracovalo k 31. 12. 2012 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. Jeroným Holý 

Imrich Chrenko – člen kontrolního výboru 

Mgr. Alena Lokvencová  - předseda výboru pro občanské záležitosti 

Václav Suchánek  - člen výboru pro občanské záležitosti 

Ing. Pavel Sobotka  - předseda kontrolního výboru 

Ing. Radek Světlík  - předseda finančního výboru 
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Zastupitelstvo městyse v souladu se zákonem o obcích určilo, že byl od  1. 7. 2012 pro výkon 

funkce dlouhodobě uvolněn starosta  a místostarosta se stal neuvolněným členem 

zastupitelstva. 

V roce 2012 proběhly dvoje volby. 

12. a 13. října se konaly volby do Krajských zastupitelstev a současně také první kolo 

voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.  

Účast voličů v městysi do Krajského zastupitelstva byla  51,6 % (celostátní 37%). 

Počet hlasů voličů  celkem:  271,  KDU-ČSL- HDK- VPM :  59  (21,8 %),   Východočeši : 

53  (19,6%),   ČSSD : 51 (18, 8 %),   KSČM :  32 (11,8%),   TOP 09 a Starostové : 20 (7,4 

%),   ODS : 8 (3%). Ostatní kandidující strany získaly méně než 3 % hlasů a do 70 ti 

členného krajského zastupitelstva se nedostaly. 

Účast v prvním kole voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR byla v městysi   50,4 %. 

Počet hlasů voličů    celkem  :  268,   ODS : 91 (33,9 ),   ANO 2011  : 48 (17,9%),   KDU-

ČSL : 36 (13,4 %),   ČSSD  : 30 (11,2 %),   KSČM : 26  (9,7 %),   Nezávislí kandidáti I : 16 

(6%),   Nezávislí kandidáti  II  : 8 (3%),   SD-SN : 5 (1,9 %),   Suverenita-SZR : 4 (1,5 %),   

TOP 09 Starostové : 4 (1,5 %),  Věci veřejné : 0 (0%). 

19. a 20. října proběhlo druhé kolo voleb do 1/3  Senátu Parlamentu ČR. Účast 

voličů v městysi byla  22,4 %. 

Počet hlasů voličů   celkem  : 133, Bc. Lubomír Franc  (ČSSD)  získal  101  (75,9 %) a 

Mgr. Soňa Marková (KSČM)  získala  32 hlasů  (24,1 %).  19. listopadu byl Bc. Lubomír 

Franc opětovně zvolen hejtmanem Královéhradeckého kraje. Při vyjednávání 

povolební spolupráce zvolil koalici s KSČM.        

                

Rok 2011 byl pro náš městys velmi úspěšný, protože získal titul Vesnice roku 

Královéhradeckého kraje 2011.  

Rok 2012 byl pro Nový Hrádek zase velmi významný, protože v průběhu celého roku 

probíhaly  Oslavy  650 let od první písemné zmínky o Novém Hrádku. S přípravami se začalo 

již 2 roky předem. Poprvé se přípravný výbor ve složení Bc. Zdeněk Drašnar, Ing. Pavel 

Sobotka, Vladimír Říha, Jarmila Grimová, Imrich Chrenko, Jiří Hlaváček st., Anna Marková, 

Ing. Jiří Hlaváček  ml., Pavel Bohadlo, Jana Ptáčková, P. Jan Czarny, Olga Beková, Ing. Jeroným 

Holý, Miroslava Kahounová (a také později zesnulý ing. Antonín Mach) se sešel  12. dubna 

2010 a naposledy 19. září 2012. Schůzky se konaly celkem asi 9 krát. Pečlivá příprava se 
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vyplatila, lidé se aktivizovali a do příprav se zapojili. Za velký úspěch je možné označit vznik 

zdařilé knihy  Nový Hrádek  650 let.  

Průběh oslav byl popsán v regionálním časopise Rodným krajem a ve čtvrtletníku 

Frymburské ozvěny. Citace: 

„První písemná zmínka o Novém Hrádku je datována rokem 1362 a je bezprostředně spjata 

s historií místní fary. Dochované konfirmační knihy pražského arcibiskupství v Archivu 

Pražského hradu podávají svědectví v latinském originále. 

PhDr. Ladislav Hladký, který se historií městyse dlouhodobě zabýval, pořídil překlad do 

českého jazyka v tomto znění:  „Hrádek. Dne 18. měsíce července ( 1362) Martin, kněz 

Z Hrádku,  pražské diecése, k prezentaci pana Čeňka z Lipé k témuž kostelu 

v Hrádku, uprázdněnému po té, co Jan,  správce tohoto kostela, na jinou faru 

v Zákraví tiše je doprovozen, od pana arcibiskupa pod výše uvedeným datem 

v Praze byl ustanoven v zastoupení děkanem dobrušským jako delegovaným 

vykonavatelem.“ 

Oslavy významného výročí se těšily velkému zájmu veřejnosti a organizátoři je 

naplánovali na celý rok 2012. Jejich součástí bylo již v prosinci 2011 slavnostní 

rozsvícení vánočního stromu na náměstí s dětským vystoupením, Česká mše vánoční 

J.J.Ryby přednesená místním chrámovým sborem  v kostele sv. Petra a Pavla spojená 

s živým betlémem a výstava betlémů zapůjčených místními občany v základní škole. 

K začátku roku 2012 vydal městys mapu s místními a pomístními jmény Nového 

Hrádku a okolí a postupně jsou jmény umístěnými na kůlech označována 

pojmenovaná místa. 

9. března proběhla před zaplněným kinem Beseda s badatelem PhDr. Jaroslavem 

Čápem z Okresního archivu Náchod o historii Nového Hrádku spojená s promítáním 

snímků archivních relikvií a pohlednic. 

Hlavním dnem oslav 650 let od první písemné zmínky o Novém Hrádku byla sobota 

19. května 2012 a následující neděle. Oslavy se díky upřímnému zájmu občanů i díky 

pěknému počasí velmi vydařily. Nejprve byla posvěcena Pamětní deska na stěně 

kostela věnovaná zemřelým kněžím. Po slavnostní mši celebrované biskupem P. 

Josefem Kajnekem a doprovázené kvalitními zpěvy následoval průvod s prapory za 

účasti hostů, zástupců vedení městyse a spolků na náměstí, kde proběhlo svěcení 

opravených památek – Mariánského sloupu a Pomníku padlých. Po projevu starosty 

městyse následovalo krátké vystoupení dětí a k památkám se položily květiny a 

věnce. Následně pan biskup za účasti místního faráře ThLic. P. Jana Jozefa Czarny a 
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dalších kněží památky posvětil. Na zakončení zazněl Svatováclavský chorál.  

Odpoledne se u Frymburku seřadil průvod v dobových kostýmech , který odešel za 

hojné účasti přihlížejících na náměstí, kde byla provedena „rekonstrukce ustanovení 

faráře v Novém Hrádku“. Dále předvedli své umění šermíři, hasiči ukázali něco ze své 

činnosti a potom následoval zábavný program a nakonec Hrádouská veselice.  Po 

celou sobotu a neděli v kině probíhala výstava kronik, fotografií, promítání filmových 

ukázek z historie městyse , přístupný byl i hrad Frymburk. 

Dalším významným dnem oslav byla novohrádecká pouť 1. července 2012, při které 

se uskutečnil Sraz rodáků, bývalých i současných občanů a příznivců. Po poutní mši 

začal pořad v kině. Starosta Bc. Zdeněk Drašnar všechny přítomné zdvořile přivítal 

krátkým projevem. Mj. řekl:  „ Náš městys je dokladem toho, že se nemusíme bát 

pohledu do minulosti, že máme být na co hrdi a že máme na co navazovat. Ti, kteří 

nebyli v našem městečku delší čas, jistě na první pohled poznali, jak se Nový Hrádek 

změnil. Obec se stala dobrým místem pro život nejen pro všechny občany a chalupáře, 

ale i pro návštěvníky, kteří k nám poslední dobou stále víc a víc jezdí.“   Dále 

následoval křest knihy  Nový Hrádek  650 let,  která je jedním ze stěžejních příspěvků 

k oslavám. Vznikala od roku  2010 a podílelo se na ní 23 autorů textů. Redigovala ji 

PhDr.  Jaroslava Divišová, která spolu se starostou provedla i její křest.  Během srazu 

rodáků opět pro značný zájem probíhala v kině výstava kronik, pohlednic i promítání 

filmové smyčky z historie. Samostatné výstavy byly v sokolovně, v požární zbrojnici a 

v mateřské škole. Otevřena byla také základní škola, Úřad městyse, knihovna, kostel 

sv. Petra a Pavla a přístupný byl i hrad Frymburk. Na náměstí probíhaly trhy lidových 

řemesel, pouťové atrakce, nabízelo se občerstvení všeho druhu a sousedské posezení 

při dechovce. V kině se prodávaly upomínkové předměty  -  kniha Nový Hrádek  650 

let, pamětní mince, odznaky a pohledy. Tradiční pouťové opékání selete a taneční 

zábavu hasiči uspořádali předem, v sobotu 30. června. 

V rámci oslav proběhly i další akce . 12. května 2012 to byl  30. ročník pochodu 

Hrádouská vařečka za účasti 469 pochodujících,  3. června  2012  Sokolský slet Župy 

Podkrkonošské Jiráskovy se  440 cvičenci  v 11 skladbách ,  23. června 2012 koncert 

skupiny Katapult a 1. září hasičské závody   O pohár starosty městyse.   Rok  

vzpomínek  650 let první písemné zmínky o Novém Hrádku zakončila v pátek 28. září 

2012  Oslava svátku sv. Václava. Po slavnostní mši svaté vedené místním knězem za 

účasti církevních i civilních  hostů byly na historické prapory – obecní, sokolský a 

hasičský připevněny jubilejní stužky.  Na úplný závěr se vysadila u kostela pamětní 

lípa. 
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Je potěšitelné, že si občané Nového Hrádku vzali oslavy významného výročí za své, 

pomáhali s organizací nebo se akcí alespoň zúčastnili. Ukázalo se opět, že společná 

práce dokáže spojit i lidi.“ 

 

12. listopadu 2012 zahájil ČEZ  Obnovitelné zdroje  provádět asi týden trvající 

demolici stožárů větrné elektrárny na Šibeníku.  Po 17 ti letech nastal, jak psal tisk,  

„konec větrné legendy“. Jeřáby rozebraly kompletně tři ze čtyř větrných elektráren a 

následně byly odvezeny  do šrotu.  Jeden stožár zůstal stát a možná z něj bude jednou 

rozhledna. Stalo se tak z rozhodnutí investora, který ustoupil od záměru postavit 

nové, větší elektrárny. Podnikatelský záměr prostě nevyšel. Spory utichly, odpůrci se 

zklidnili, ale jistá nostalgie přetrvala.   

 

Na 25. zasedání Zastupitelstva městyse 28. února 2013 přednesl starosta Bc. Zdeněk  

Drašnar zprávu o činnosti městyse v roce 2012 podle jednotlivých oblastí. 

Vodní hospodářství 

V průběhu roku došlo k dokončení a kolaudaci automatické tlakové stanice (AT 

stanice) pitné a užitkové vody v lokalitě  Na Farách, která zajistí  ve výstupním 

vodovodním řadu zvýšení tlaku na požadovanou hodnotu. Následně tuto AT stanici 

městys prodá firmě VAK Náchod v hodnotě nákladů. V této oblasti byla vybudována 

opěrná zeď a podzemní požární nádrž. 

Ve spolupráci s firmou VAK bylo nutné odstranit několik poruch. Opravil se vodovodní 

řad pod komunikací u kina a v prostoru náměstí. Pokračovalo se v opravách 

propadlých silničních vpustí a šachtových uzávěrů. Zřídilo se několik přípojek k nově 

postaveným rodinným domům v ulici Hradní, A. Kopeckého a Na Farách. Firma VAK 

zahájila také přípravy na zřízení nové kanalizační stoky v Náchodské a Rokolské ulici. 

Zastupitelstvo Nového Hrádku se připojilo ke společné výzvě obcí a vyjádřilo zásadní 

nesouhlas s prováděním průzkumných prací v souvislosti s těžbou břidlicového plynu , 

který by zasáhl mj. i Polickou křídovou pánev a mnoho dalších významných zdrojů 

pitné vody. 

Odpadové hospodářství 

V roce 2012 jsme se v soutěži  „Čistá obec“ umístili na 5. místě v kraji. Třídění odpadů 

u nás stále zůstává na vysoké úrovni. Třídilo se železo, sklo bílé a barevné, plasty, PET 
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lahve, nápojové kartony, papír, drobný elektroodpad a baterie. Svoz nebezpečného 

odpadu , který je pro občany zdarma, se opět provedl za rok dvakrát. Městys využil 

dle smlouvy služeb firmy Marius Pedersen.  

Potěšitelné je, že se v loňském roce v okolí Nového Hrádku nevyskytla větší černá 

skládka a několik malých se rychle zlikvidovalo. 

Místní komunikace 

Největší akcí bylo položení živičného povrchu a vybudování retardéru v lokalitě Na 

Farách. Cesta byla financována z prostředků získaných za vítězství v soutěži  Vesnice 

roku 2011.  

Opravila se část Klainovy ulice spolu se svedením dešťových vod z garáží do 

kanalizace. 

Byly provedeny nejnutnější opravy havarijního stavu částí těchto cest: 

1. od bývalé školy na Dlouhém na Šibeník 

2. od rekreačního zařízení Astra k bývalé slepičárně 

3. u Izidora 

4. část ulice A. Kopeckého – odbočka k Šinkorovým 

5. drobné opravy výtluků v různých částech obce 

Se správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje se v únoru 2012 dohodnul 

postup opravy silnice od Rokolského mostu na Nový Hrádek. Oprava byla rozdělena 

do dvou částí: 

1. část : úsek   Kaden  -  konec obce  Nový Hrádek  ve směru Náchod (uskuteční se   

v roce 2013) 

2. část  : úsek Rokolský most – Kaden 

Zimní údržbu komunikací v sezoně 2011/2012 prováděli na základě smluv Josef Jelen 

a Radim Štěpán. Na sezonu 2012/2013 schválilo zastupitelstvo uzavření smlouvy s p. 

Linhartem z Bohdašína a s panem Štěpánem. Na údržbu komunikace kolem náměstí 

byla sjednána smlouva se Správou a údržbou silnic včetně chemického posypu. 

Pracovníci městyse zajišťovali údržbu chodníků. K posypu nově používali drobný štěrk. 
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MAS POHODA venkova vyhověla žádosti městyse na realizaci projektu „Oprava 

havarijního stavu komunikace Dlouhé“ v roce 2013. 

Pozemky, katastr obce, územní plán 

Zastupitelstvo schválilo koupi pozemků od  ČEZ  Obnovitelné zdroje o výměře  asi 3, 5 

ha spolu s budovou bývalé trafostanice a tubusu větrné elektrárny Na Šibeníku. 

V roce 2012 se nepodařilo prodat žádnou stavební parcelu Na Farách. 

Nepodařilo se uskutečnit změnu č. 4  Územního plánu obce , která řeší změnu části 

území lyžařského areálu Panská stráň . Jedná se o změnu lesního pozemku na plochu 

občanského vybavení. 

Obchod a služby 

Od poloviny roku 2012 fy Dr.MAX ukončila provoz výdejny léků. Městys odkoupil její 

vybavení a zahájil jednání s majitelem lékárny  U černého orla v Novém Městě n. Met. 

Provoz lékárny by měl být obnoven na jaře 2013. 

V ordinaci  obvodního lékaře MUDr. Josefa Soukupa byly vyměněny dveře. 

Obnovení stomatologické ordinace není v současnosti reálné z důvodu nedostatku 

zubních lékařů a finanční náročnosti. Bude nutné řešit využití těchto prostorů. 

Sbor dobrovolných hasičů 

Hasiči se mimo základních úkolů v roce 2012 výrazně podíleli na zajištění Oslav 650. 

výročí od první písemné zmínky o Novém Hrádku. Družstva mužů, žen i mládeže se 

úspěšně účastní soutěží v hasičském sportu. 

Při zásazích se velmi osvědčuje nová automobilová stříkačka získaná v roce 2011. 

Finanční spoluúčast městyse činí 1,5 milionu korun, splátky jsou rozloženy do 5 let. 

Zbývá zaplatit 900 000,- Kč. 

Městys s SDH Nový Hrádek uzavřel Smlouvu o právu provést stavbu skladu cvičebního 

materiálu na hasičském hřišti, které je ve vlastnictví městyse. Další smlouvou došlo 

k prodloužení nájmu pozemku hřiště do  31. 12. 2030. 

Tělovýchova a sport 

Nejvýznamnějšími akcemi , která pořádala TJ Sokol ve spolupráci s městysem, byly 

jubilejní 30. ročník pochodu Hrádouská vařečka a Župní sokolský slet. 
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I přes přechodné zhoršení podmínek pro sportování, které bylo způsobeno zahájením 

rozsáhlé rekonstrukce sokolovny, sokolská činnost neustala. Zastupitelstvo schválilo 

bezplatné užívání cvičebny v základní škole pro oddíly TJ Sokol a nabídlo i případnou 

další pomoc při provedení rekonstrukce sokolovny, jejíž úspěšné dokončení je i 

jednou z hlavních priorit městyse. 

Školství 

V rámci zvýšení úspor na vytápění byl v roce 2012 zpracován projekt na výměnu oken 

a zateplení fasády na přístavbě základní školy a příslušná žádost o dotaci byla podána 

na Ministerstvo životního prostředí. 

Od 1. 8. 2012 bylo potvrzeno pokračování ředitele ZŠ i ředitelky MŠ ve funkcích.  K 31. 

12. 2012 ředitel školy Mgr. Josef Petera na vlastní žádost ukončil pracovní poměr. 

Zastupováním byla pověřena učitelka Marie Krbalová. Následně bude vypsán konkurz  

na funkci ředitele ZŠ. 

Kultura 

K uskutečňování kulturních akcí je nově využíván ke spokojenosti občanů také prostor 

opraveného náměstí a také hrad Frymburk, který se díky novým majitelům probouzí 

k životu. 

Knihovní fond je  díky spolupráci s Městskou knihovnou v Náchodě doplňován a 

obměňován a je na dobré úrovni. Knihovna poskytovala také bezplatný přístup 

k internetu. 

Městys vydával čtvrtletně pro občany zdarma zpravodaj „Frymburské ozvěny“. 

Webmaster Ing. Milan Holinka provozoval na vysoké úrovni internetová stránky 

městyse. V krajské soutěži Zlatý erb o nejlepší webové stránky obcí se v roce 2012 

Nový Hrádek umístil na 3. místě. 

Provoz kina je vzhledem k vysokým nákladům na vytápění v zimních měsících 

omezen. Programování kina zajišťoval v průběhu roku  Milan Chára, který vystřídal 

Janu Ptáčkovou. Staré filmy promítá občanské sdružení Stříbro s patinou. Začátkem 

roku 2012 byla provedena oprava stropu. O údržbu, dnes již pomalu historické 

promítací techniky, se stará pan Petr Řehák. 

Díky sponzorskému daru byla zakoupena a umístěna ve středu městyse  webkamera a 

online teploměr s vlhkoměrem. Nově začala být sledována i data o rychlosti a směru 

větru. 
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Vedení obecní kroniky v písemné i elektronické podobě zajišťovala paní Anna 

Marková, obrazové kroniky paní Ludmila Ježková. Všechny formy kronik jsou vedeny 

na dobré úrovni a pro příští generace věrně zachycují pestrost života našeho městyse. 

V rámci propagace Nového Hrádku  byla vydána turistická známka, turistická vizitka a 

několik pohlednic. 

V průběhu roku 2012 se velké množství kulturních aktivit konalo v rámci oslav 650   

let od první písemné zmínky o Novém Hrádku. Podrobný popis celoročních oslav je 

již uveden shora. 

Technická infrastruktura 

V roce 2012 došlo za využití  dotace z Programu obnovy venkova k opravě veřejného 

osvětlení v ulicích  K Javůrku a Pod Šibeníkem. V Klainově ulici bylo instalováno 

fotovoltaické svítidlo  ( dar od Ing. Petra Hlaváčka).  Nový světelný bod byl instalován 

na propojce mezi ulicí Kleinovou a ulicí Pod Vodojemem. 

Správa budov a věci bytové 

V roce 2012 byla provedena oprava bytu č. 12 v obecním domě čp. 59 v Náchodské 

ulici. V tomto domě byla provedena i výměna sklepních oken.  U obecního bytu 

v Náchodské ulici čp. 288 (součást budovy ZŠ)  se vyměnily vchodové dveře. Byla také 

provedena oprava a nátěr omítky na budově úřadu městyse. 

Ve vybraných obecních bytech došlo k úpravě nájemného z důvodu dorovnání 

nájemného v místě obvyklém. 

Pohřebnictví 

V roce 2012 byla podána žádost o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova  

KHK pro rok 2013 na opravu další části hřbitovní zdi. 

Veřejná prostranství a zeleň 

Na ministerstvo obrany byla podána žádost o státní dotaci na rekonstrukci  Pomníku 

padlých na Rzech. 

V oblasti péče o zeleň se díky pomoci spoluobčanů a při využití pracovníků z Úřadu 

práce pokračovalo v úpravách parkových ploch pod školou a u kina. Na několika 

místech se umístily nové odpadkové koše. 
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Velkou akcí bylo ošetření a prořezání stromů v prostoru náměstí, které provedla 

odborná firma. V rámci revitalizace veřejné zeleně byly z bezpečnostních důvodů 

pokáceny topoly u hasičského hřiště, kaštan u autobusové čekárny na náměstí a 2 

jasany na hřbitově. 

Zadluženost městyse 

K 31.12.2012 činila zadluženost městyse na jednoho obyvatele 5. 784,- Kč (v loňském 

roce byla 6.911,-Kč), mírně se tedy snížila. Největší část zadlužení je způsobena 

dlouhodobým splácením hypotečního úvěru na výstavbu 18 bytových jednotek na 

Roubalově kopci a v současnosti také výdaji spojenými s výstavbou infrastruktury 

v lokalitě Na Farách. 

Největší část příjmů městyse tvoří dotace a daňové příjmy, které jsou však velmi 

ovlivňovány vývojem české ekonomiky. Proto je nutné maximální využívání dotací 

z veřejných prostředků a hledání možností úsporných opatření. 

Zásluhou společného postupu v rámci DSO Region Novoměstsko, které se týkalo 

sdružené dodávky elektrické energie, byly ušetřeny značné finanční prostředky. 

Úspory také přinesl odběr zákonů v elektronické verzi (ASPI) v rámci DSO region 

Orlické hory. 

 

 

 

K   u   l   t   u   r   a 

 

Kulturní život městyse se v roce 2012 nesl ve znamení oslav  650 let od první písemné 

zmínky o Novém Hrádku. Oslavy byly   přehledně popsány v předchozí kapitole. Patřily k nim 

vlastně všechny v městysi pravidelně pořádané akce i akce vztahující se k výročí přímo. Dá se 

říci, že všechny byly velmi zdařilé a dosáhly uznání místních občanů, rodáků i hostů. Sešlo se 

jich vždycky hodně. 

V lednu a v únoru se uskutečnily tradiční plesy  se svými zvláštnostmi. Typické pro všechny 

byly pokud možno co nejbohatší tomboly. 
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Sokolský bál 

7. ledna 2012 uspořádala TJ Sokol Sokolský bál s hudbou Strejci z Dobrušky. Pěkné 

předtančení i  bohatá tombola  přispěly k příjemné atmosféře plesu a potěšily asi 130 

účastníků. 

Myslivecký ples 

21. ledna se konal zejména pro chutnou mysliveckou kuchyni oblíbený Myslivecký ples. 

Hasičský bál 

11. února hasiči uspořádali velmi úspěšný Hasičský bál . Hrála jim hudba TROP. Mimořádně 

bohatá tombola ( mj. vlek dříví, divočák..),  soutěž o „nejštastnější“  stůl, bohaté občerstvení 

včetně myslivecké kuchyně a pěvecké vystoupení žáků atmosféru plesu velmi oživilo. Pobavit 

se přišlo přes 200 zájemců. 

12. ples rodičů a přátel škol 

18. února místní školy uspořádaly 12. ples rodičů a přátel škol.  Pro asi 200 tanečníků hrála 

hudba Poslední pokus. Ples zpestřila bohatá tombola věnovaná sponzory a taneční 

vystoupení žákyň místní základní školy. 

Dětský karneval 

19. února po školním plese se v sokolovně konal Dětský karneval. Rodiče připravili dětem 

spoustu pěkných masek. První cenu vyhrála černoška, druhý byl šmoula a třetí kominík. 

Tombolu a soutěže pro děti obětavě organizovala Ing. Jana Šinkorová. Na karneval přišlo 93 

maskovaných dětí a 150 dospělých. 

promítání Na Kovárně 

27. února se v restauraci Na Kovárně promítala veselohra Tomáše Magnuska Školní výlet.  

Diváci se příjemně pobavili a mnozí využili i možnosti občerstvení. 

beseda s badatelem 

9. března proběhla v kině pro zájemce velmi fundovaná přednáška PhDr. Jaroslava Čápa z 

Okresního archivu Náchod o historii Nového Hrádku. 

Výstava z díla Marie Fischerové – Kvěchové 

22. března proběhla v Městské knihovně  v Novém Městě nad Metují  vernisáž Výstavy z díla 

Marie Fischerové – Kvěchové . Výstavu ve spolupráci s knihovnou uspořádal z vlastních 

sbírek  Josef Hánl z Nového Hrádku ke 120. výročí malířčina narození. Výstava upoutala 

pestrostí obrázků, pohlednic, ilustrovaných knih i Slabikáře, které známý výrobce betlémů 
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sbíral od mládí. Vernisáž byla významná i tím, že se jí zúčastnily malířčiny 2 vnučky, p. 

Pešková a p. Kratochvílová a vnuk, p. Borek, který přijel ze Švédska, kde žije. 

přednáška o Kyrgystánu 

30. března přednesl P. Jaroslav Linhart v kině mimořádně zajímavou přednášku nazvanou 

Kyrgystán - země nebeských hor. Téměř zaplněné kino vyslechlo bez dechu poutavé 

vyprávění, skvělé obrázky i videa  z krásné přírody pohoří Ťan Šan podmalované tamní 

hudbou. Putovalo 6 poutníků. Posluchače zaujala i města, jezera, rezervace, zajímaví tamní 

lidé současnosti, nedávná minulost i prastaré tradice kočovníků v jurtách. 

Velikonoční zábava 

7. dubna hasiči uspořádali v sokolovně Velikonoční zábavu s hudbou Hydra. 

Pondělí Velikonoční 

Koledníci při obchůzce zpívali mimořádně pěkné koledy s aktuálními texty. Např. jedna z nich 

: „ Všem holkám z Hrádku toužím dnes říct, že z vrbového proutí umím plíst, a tak tu zpívám 

z plných plic, pomlázka dychtí po pentlích.“   „Teď v levé ruce vidím perníček a pravá svírá 

plato vajíček, signály pentlí míří k nám, dnes jaro přinášíme k vám.“   Ref. : „ Paňmámo milá 

přišli jsme k vám štěstí popřát, zdraví po celý rok, vyjděte ze dveří, je krásný den, s úsměvem 

vpravo v bok…“ (pískání 1 řádek 1. sloky- nápěv Tak nějak málo tančím). 

přednáška o misiích v Indii 

26.dubna se  uskutečnila v kině poučná a poutavá přednáška P. Jaroslava Mikeše o putování 

po misiích založených v Indii   Čechem P. Janem Medem zaměřených na adopci na blízko. 

Jde o saleziánské misie, které se snaží pomáhat mladým chlapcům k tomu, aby se mohli 

vzdělávat. 

„pálení čarodějnic“ na Šibeníku 

30. dubna se „pálení čarodějnic“ díky teplému počasí velmi vydařilo. Na Šibeníku se sešlo 

velké množství lidí, kteří měli na výběr občerstvení buď od hasičů nebo od fy Jelen. Bylo to 

naposledy pod vrtulemi. 

Hrádouská vařečka 

12. května se konal jubilejní  30. ročník pochodu Hrádouská vařečka. Přes velkou nepřízeň 

počasí, kdy celé dopoledne propršelo a byla velká zima, „věrní“ se dobře oblékli a opět přišli. 

Pochodovalo 469 lidí, z toho 122 dětí. 
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hlavní oslavy 650. výročí 

19.a 20. května proběhly v našem městysi hlavní oslavy Výročí 650 let od první písemné 

zmínky o Novém Hrádku. Podrobný popis je již uveden shora. 

Sokolský slet 

3. června se v Novém Hrádku uskutečnil velmi zdařilý Sokolský slet Župy Podkrkonošské 

Jiráskovy při výročí 150 let Sokola i v rámci oslav 650 let Nového Hrádku 

hudební skupina Katapult 

23. června úspěšně v místní sokolovně vystoupila hudební skupina Katapult. 

školní akademie 

26. června se konala v kině na ukončení školního roku tradiční školní akademie. Řada 

vtipných scének a tanečků zaujala přítomné již při dopolední generálce. Odpolední 

představení obohatilo vystoupení mažoretek a vystoupení žáků ZUŠ Nové Město n. Met.. 

Dojemné jako vždy bylo vystoupení dětí mateřské školy a také loučení se žáky 9. třídy 

základní školy. 

pouťové opékání selete 

30. června uspořádali hasiči na náměstí pouťové opékání selete. Na počest oslav 

významného výročí městyse bylo spojeno s příjemným večerem při hudbě  Pavla Grima. 

sraz rodáků 

1. červenec byl dalším významným dnem oslav 650 let městyse. Při novohrádecké pouti  se 

konal  sjezd rodáků a příznivců a křest zdařilé publikace  Nový Hrádek  650 let. Podrobnosti 

jsou uvedeny v předchozí kapitole. 

hasičská soutěž 

1. září se konal na cvičišti místního požárního sboru 8. ročník soutěže nazvaný O pohár 

starosty městyse. Muži obsadili první místo,  ženy byly páté. K dobré pohodě přispělo 

tradiční občerstvení včetně opékaného selete. 

Dny evropského dědictví 

15. a 16. září  proběhly zejména na hradě Frymburku Dny evropského dědictví organizované 

Novým kruhem přátel hradu Frymburku. U hradu se konaly řemeslné trhy, probíhaly 

komentované prohlídky, vystoupení skupiny historického šermu, večerní „ohnivá show“, 

pozorování hvězd. Otevřený byl také kostel. Působivý koncert Královéhradeckého dětského 

sboru Jitro v kostele posluchače doslova uchvátil. Dirigentem sboru Jitro je  p. Jiří Skopal    a 
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je doslova mistrem svého oboru. Posluchači, kteří kostel zcela zaplnili, vyslechli bezchybně 

přednesené písně  chrámové i lidové. V závěrečné části dokázal dirigent do zpěvu nápaditě 

zapojit , jak bývá jeho zvykem, i posluchače.  

Poznámka. 

Ustavující schůze Nového kruhu přátel Frymburku, který vystřídal zaniklý „kruh“ z 90. let se 

konal 15. října 2011 a v současnosti má 15 členů. Vznikl zásluhou nových majitelů 

Kahounových. Dosud nejvýznamnějším počinem je nález zbytku trámu v kapse nad bránou 

hradu . Trám odborně vyzvedl p. ing Slavík z NPÚ a odebral dendrodata. Ta by mohla 

posloužit k určení přibližné doby vzniku hradu. 

film Bastardi III 

19. září se promítal v kině thriller Tomáše Magnuska  Bastardi  III.  Popisuje hrůzné poměry 

ve zvláštní škole.  Pozvání na promítání a besedu přijali významní herci Jana Batulková, 

Michaela Dolinová, Dáda Patrasová  a psychiatr MUDr. Jan Cimický. Ve filmu se objevily i 

záběry z naší restaurace Na Kovárně. 

závěr oslav 650. výročí 

28. září 2012,  na svátek sv. Václava,  skončily roční oslavy 650. výročí první písemné sbírky  

o Novém Hrádku. V kostele sv. Petra a Pavla se uskutečnila slavnostní mše sv. za účasti 

odcházejícího kněze P. Jana Jozéfa Czarny  a přicházejícího P. Františka Hofmana , zástupců 

představitelů městyse, hasičů, sokolů, hostů a občanů. Prapory městyse a složek byly 

dekorovány Pamětními stuhami. Na úplný závěr vysadili představitelé městyse u kostela 

pamětní lípu. 

setkání s legendou 

18. listopadu se  uskutečnil zábavný večer Setkání s legendou  Květou Fialovou a Tomášem 

Magnuskem.  Pořádal ho Magnusfilm  a Městys Nový Hrádek, uváděl Milan Chára. Po celou 

dobu besedy v sále neutichl smích. Vitalita herečky Květy Fialové je neuvěřitelná. 

Mikuláš v kině 

2. prosince probíhala v kině Mikulášská nadílka s pásmem pohádek pro děti. 

rozsvícení vánočního stromu 

2. prosince se na náměstí u pěkného dřevěného betlému a mezi Morovým sloupem a 

Pomníkem padlých rozsvítil malý, ale velmi pěkný vánoční strom.  Rozsvěcení stromu 

provázelo vystoupení dětí mateřské a základní školy.  

Vedení městyse přihlásilo strom do internetové soutěže  O nejkrásnější vánoční strom obce. 

Nebyl velký, ale byl decentně nasvícený a pěkně se vyjímal mezi 2 opravenými kulturními 
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památkami – Morovým sloupem a Pomníkem padlých. Celkový dojem oživoval pěkně 

barevný betlém vyřezaný místním truhlářem .Díky nadšení občanů a přátel městyse jsme 

soutěž, která končila silvestrovskou půlnocí, na poslední chvíli vyhráli (bylo 2233 hlasů). 

Kozlovice, s kterými se pořadí střídalo, byly druhé. Potěšila i cena  30 tisíc Kč. 

Vánoční koncert 

15. prosince  ve   14 hodin v kině zazněl  Vánoční koncert, přednesený zpěváky „ z místních 

zdrojů“. Začal půvabným vystoupením dětí z mateřské školy a žáků základní školy . 

Následovalo „farní divadlo“  a koncert uzavřel precizními zpěvy chrámový sbor pod vedením 

Ing. Jiřího Hlaváčka. Posluchači, kteří kino zcela zaplnili, v pohodě prožívali již vánoční 

atmosféru.  

Vánoční troubení 

23. prosince odpoledne v 16 hodin již tradičně 4 trubači Bysteranky  navštívili Nový Hrádek, 

aby troubením koled a vánočních písní oznámili lidem  příchod Vánoc. Sešlo se asi 50 občanů 

a v pohodě vyslechli vánoční zvěst. 

Vánoční zábava 

26. prosince se vždy hodně navštívená Vánoční zábava konala v pohostinství na Borové. Sál 

místní sokolovny byl pro stavební práce v budově pro veřejnost dlouhodobě uzavřen.  

 

 

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

 

Valná hromada 

V současné době činí členská základna  80 členů, z toho  26 žen.  Při valné hromadě Na 

Kovárně 29. prosince 2012 vedení zhodnotilo činnost sboru za rok 2012. 

zásahy výjezdové jednotky 

V roce 2012 bylo 22 členné výjezdové družstvo (včetně 1 ženy) vyzváno k  7  výjezdům. 

6. 3. 2012 20.26 požár paseky po pálení klestí  - požářiště rychle uhašeno vysokotlakým 

vedením 
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28. 4. 2012 12.14 požár opuštěné budovy v Olešnici v Orl. h. – po dohašení objekt 

rozebrán 

29. 4. 2012 11.29  odstranění stromu z cesty na Olešnici v Orl. h. 

 11.55  odstranění stromu z cesty na Rzech 

26. 5. 2012 13.14 požár travního porostu v katastru České Čermné – kyvadlová doprava 

vody 

28. 9. 2012 23.54 požár rodinného domu na Sendraži  - použity dýchací přístroje, po 

dohašení rozebrána část střechy 

30. 9. 2012 8.22  opětovné rozhoření domu na Sendraži – rozebrání zbytku střechy a 

dohašení 

11. 11. 2012 19.44 požár chalupy na Pačkoře – použity dýchací přístroje na průzkum – po 

dohašení byl objekt hlídán do druhého dne, kdy byl předán majiteli 

cvičení a soutěže dospělých 

Jednotka provádí všechny zásahy profesionálně po celoročním výcviku a absolvování školení i  

soutěží.  Provádí se přezkoušení v práci s motorovou pilou a v používání dýchacích přístrojů.  

Celé družstvo absolvovalo 2 školení na Jestřebí  a aplikační cvičení na Dlouhém v tzv. Bance.  

Byla provedena záchrana osob, vynesení tlakových lahví z objektu a hašení s použitím vody  

z koupaliště. 

Ženy cvičily 10. června na okrskové soutěži v Libchyni  a získaly pohár za 1. místo. 20. 

července se konala pohárová soutěž v Provodově  - 3. místo. V měsíci srpnu na soutěži 

v Bohdašíně v náročném požárním útoku soutěžili muži spolu s ženami a obsadili 7. místo.  5 

zástupců odtud odjelo do Vrchovin na oslavu 130 let od založení místního sboru. Ke konci 

srpna na pohárové soutěži v Přibyslavi ženy vybojovaly 6. místo a smíšené družstvo mužů a 

žen také 6. místo.  1. září proběhl na místním cvičišti organizačně velmi náročný 8. ročník 

soutěže O pohár starosty městyse. Muži byli první, ženy páté. Při vyhlášení výsledků 

Náchodské Primátor ligy na Vysokově se naše ženská družstva umístila na 2. a 3. místě . 

cvičení a soutěže mládeže 

Mládež pilně trénovala a účastnila se soutěží po celý rok. Již v lednu to byl v Broumově  

Broumovský trojboj, následovala uzlová štafeta v České Metuji, branný závod v Nahořanech, 

soutěž v Bělovsi, technické discipliny v Nízké Srbské a v Bohdašíně, okresní kolo v Náchodě 

na Plhově, nová soutěž Bezděkovská šedesátka – Natálka Dušánková 1. místo v motání hadic 



 

22 

 

a celé družstvo 4. místo z 18 soutěžících družstev, úspěšná pohárová soutěž v Jaroměři – 1. 

místo, soutěž v Hronově a poslední soutěž požární všestrannosti v Mezilesí. Slavnostní 

předávání pohárů proběhlo 17. listopadu 2012 v Horních Rybníkách. Při oslavách 650 let 

Nového Hrádku děti předvedly ukázku požárního útoku. Zapisovaly svou činnost do kroniky. 

Sezónu zakončila oblíbená Mikulášská nadílka. 

cvičiště – požární zbrojnice – technika 

Při zásazích se vyzkoušely kvality nové  cisternové stříkačky T 815 , kterou se díky velkému 

úsilí všech zainteresovaných při využití dotací podařilo pro sbor a celý městys získat v roce 

2011. 

Sbor se věnoval údržbě hasičského cvičiště, na kterém byly za pokácené topoly vysázeny 

nové stromky. Na vybudování zastřešeného technického zázemí na cvičišti je zajištěno 

stavební povolení a materiál je uložen u Ivo Štěpána. Proběhla obnova hasičského vybavení – 

oblečení, ochranných pomůcek, hadic, aj.  Zakoupením dopravního vozidla Peugeot Boxer se 

odstranil problém s dopravou dětí na soutěže. 

spolupráce s veřejností 

Úspěšné činnosti opět přispívala velmi dobrá spolupráce s vedením městyse. V památném 

roce oslav 650. výročí první písemné zmínky o městysi hasiči nepřetržitě po celý rok účinně 

organizátorům oslav pomáhali – zajištění parkování, stavění stanů, koordinace dopravy a 

pomoc při zabezpečení první pomoci při sokolském sletu, pomoc při průvodu, požární dozor  

a občerstvení při koncertu skupiny Katapult, výstavka v požární zbrojnici s předvedením nové 

Tatry, příspěvek do knihy Nový Hrádek 650 let.  

Přes velké vytížení v roce 2012 tradičně s kytičkou hasiči popřáli jubilantům a svým členkám 

k svátku matek. Uspořádali svůj hasičský ples,  velikonoční zábavu a oblíbená opékání selete. 

K získání financí provedli prospěšný sběr kovového odpadu. Vedli obrazovou a ručně psanou 

hasičskou kroniku, psali do Frymburských ozvěn a vedli internetové stránky. 

Hasiči byli opět velmi aktivní, jejich činnost byla i v roce 2012 bohatá. 

 

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

 

stav členstva 

K 31. prosinci 2012 byl celkový počet členů TJ Sokol Nový Hrádek celkem 229, o 11 více než 

loni. Dospělých členů bylo 148 ( 72 mužů a 76 žen), dorostu  16 (11 chlapců  a 5 dívek)  a 
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žactva  65  ( 36 chlapců a 29 dívek ).  Zemřela dlouholetá členka paní MUDr. Jaroslava 

Pružinová, která se velkou měrou zasloužila o obnovu Sokola po roce 1989. Na výroční schůzi 

na ni starosta Sokola spolu s přítomnými členy vzpomněl minutou ticha. 

Volební valná hromada 

Na  valné hromadě 4. března 2013 v restauraci Na Kovárně, které se zúčastnilo 38 členů a 

hostů, starosta přivítal všechny přítomné, zvláště starostku župy sestru Helenu Rezkovou a 

ředitelku základní školy paní Marii Krbalovou. Zprávu o činnosti podali starosta, 

místostarosta, náčelník, náčelnice, hospodářka, matrikářka a předsedové oddílů. Zvolen byl 

také na další 3 roky nový výbor TJ Nový Hrádek: 

starosta – Ing. Jeroným Holý ml. 

místostarosta – Jiří Hlaváček st. 

jednatelka  -  Jarmila Drašnarová 

hospodářka – Hana Možná 

náčelnice – Lidmila Martinková 

náčelník  - Ing Pavel Sobotka 

předseda odboru sportu – Jeroným Holý st. 

pokladník – Renata Suchánková 

vzdělavatelka –Jana Machová 

člen výboru – Ing. Miloš Vondřejc 

člen výboru – Ing. Vojtěch Havrda. 

 

Starosta Ing. Jeroným Holý  se ve své zprávě věnoval ze svého hlediska nejdůležitějším 

událostem v jednotě v roce 2012. Telegraficky a v časovém sledu zmínil akce, které TJ 

uspořádala. V zimním období to byl sokolský bál, župní přebor ve sjezdovém lyžování, dětský 

maškarní bál a přejezd Orlických hor na běžkách. Na jaře pak tradiční Hrádouská vařečka, i 

přes nepřízeň počasí s téměř 500 pochodujícími. Zbytek jara a začátek léta byl již celý ve 

znamení XV. všesokolského sletu, TJ se velkou měrou podílela také na přípravách a 

organizaci celoročních oslav  650. výročí první písemné zmínky o Novém Hrádku. Jednota 

uspořádala v sokolovně zajímavou výstavu dokumentů a fotografií z historie sokolství 

v Novém Hrádku. Koncem léta a v podzimních měsících se uskutečnil výlet do Orlických hor a 

župní přebor v přespolním běhu. Členové odpracovali mnoho brigád nutných k zahájení  2. 
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etapy rekonstrukce sokolovny, na kterou nám byly po opakované žádosti poskytnuty 

dotace. 

Rekonstrukce sokolovny je nejdůležitější událostí v naší jednotě v poslední době, 

srovnatelnou snad jen s budováním sokolovny před zhruba 90 lety. 

Rok 2012 byl pro jednotu v získávání dotací velmi úspěšný. Obdrželi jsme dotace celkem 3. 

První z nich ve výši 2,5 mil Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na vybudování 

rozvodů elektřiny a topení a rekonstrukci všech místností vyjma sálu, hlavně a především 

jeviště. Tato 2. etapa je ve fázi dokončovacích prací. 

Největší dotaci jednota získala z Ministerstva životního prostředí,  a  to ve výši asi 6,5 mil Kč  

na kompletní zateplení budovy , výměnu oken a dveří a vybudování tepelného čerpadla. Na 

tuto etapu se schvalují podklady pro výběrové řízení. To by mělo proběhnout do měsíce a 

práce by měly skončit na podzim. Administrace je velmi svízelná vzhledem ke změnám 

v legislativě.  

Místní akční skupina (MAS) Pohoda venkova také kladně vyřídila žádost o dotaci ve výši 500 

tisíc Kč určenou na rekonstrukci schodiště a bezbariérový přístup do budovy. Tato 

„mezietapa“ by měla proběhnout v souladu s 3. etapou rekonstrukce, aby těžší mechanizace 

a lešení nepoškodily nově vybudované schodiště. 

Závěrem zprávy starosta upozornil a vyzval k pomoci při dalším financování rekonstrukce. 

Prozatím byla jednota schopna hradit finanční spoluúčast k dotacím a související práce ze 

svých prostředků nebo z rozpočtu městyse, u kterého má dlouhodobě rezervovanou položku 

ve výši 200 tisíc Kč ročně. Starosta vyzdvihl vstřícnou podporu městyse, který považuje 

zdárně dokončenou rekonstrukci sokolovny i za svoji prioritu. Ocenil i příspěvek 50 tisíc 

korun z havarijního fondu náchodské župy. Je však jisté, že v letošním roce nebudou tyto 

zdroje stačit, neboť bude pravděpodobně potřeba částka blížící se 1 milionu korun. Je nutné 

hledat řešení. 

Ke krytí spoluúčasti k největší dotaci se podepsala smlouva se soukromým investorem, jejíž 

nevýhodou však jsou vysoké úroky. Vedení jednoty se proto s nadějí obrátilo na své členy, 

příznivce Sokola i širokou veřejnost s žádostí o půjčku ve snaze ušetřit na úrocích. Nabídlo 

k tomu účelu stejnou výši úroků, jaký by dotyční obdrželi v bance a záruku splácení asi do 3 

let. Existuje  i možnost obdržet ze zvláštního fondu ČOS nenávratnou podporu ve výši  až 350 

tisíc korun. To by byla pomoc zásadní. Stále je však nutné hledat i další sponzorské možnosti. 

Závěrem svého vystoupení starosta vyzval přítomné k vyplnění ankety o prioritách při dalším 

postupu rekonstrukce, čemu dát přednost:  1. Zprovoznění posilovny nad jevištěm  2. Nátěr 

střechy  3. Úprava hřiště   4. Přístupový chodník ze Sokolské ulice  5. Oprava havarijního 

stavu opěrné zdi hřiště   6. Úprava terénu po instalaci plošného kolektoru. 
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Starosta Ing. Jeroným Holý podal zprávu také jako vedoucí oddílu volejbalu. Poslední dva 

roky se činnost oddílu utlumila především z důvodu nemožnosti pravidelného tréninku 

v souvislosti s rekonstrukcí sokolovny. Přesto byla sezóna 2011/2012 pro hrádecký volejbal 

nadmíru úspěšná.  

Volejbalové družstvo ve složení Jakub Chrenko (smeč), Jana Drašnarová (nahrávka), Jeroným 

Holý (smeč), Lukáš Martinek (blok), Ondřej Chrenko (blok) a Zuzana Holá (nahrávka) dosáhlo 

největšího úspěchu v novodobé historii. Zvítězilo v Zimní kostelecké lize 2011/2012. Liga se 

skládá z 6 turnajů probíhajících od listopadu do dubna, a účastnilo se jí  10 družstev převážně 

z rychnovského okresu. Byl to její sedmý ročník. V minulosti se Nový Hrádek umístil jednou 

na druhém místě. Družstva jsou velmi vyrovnaná a často o výsledku rozhodne jediný míč. 

Naše družstvo hrálo soustředěně a bez chyb a největšího soupeře – Dobrušku – s přehledem 

přehrálo. Starosta a vedouci volejbalového oddílu na závěr řekl, že se velmi těší, až budou 

moci být pravidelné tréninky v opravené sokolovně, jejíž sál díky přestavbě jeviště bude na 

každé straně širší o 1 metr a dosáhne tak standardních rozměrů kurtu. 

Náčelnice Lidmila Martinková vystoupila se zprávou za cvičení zvané všestrannost. Pod 

sporty byly registrovány oddíly lyžařský, volejbalový, florbalový a malá kopaná. Cvičení a 

další sportovní i rekreační aktivity byly  evidovány v odboru všestrannosti. Rok 2012 byl 

především rokem sletovým. V zimním a jarním období se scházeli cvičenci k nácviku 

sletových skladeb i k ostatnímu cvičení ještě v sokolovně, od podzimu již ve školní tělocvičně, 

která je prostorově omezená. V mimořádném období rekonstrukce sokolovny poskytlo 

vedení městyse použití cvičebny v Základní škole zdarma. Děti s rodiči vedla v sokolovně 

Lucia Hrnčířová, do školní cvičebny chodili už jen předškoláci. Rodiče a děti vedla od nového 

školního roku Veronika Bohadlová a teplé prostředí ve škole jim vyhovovalo. Mladší žákyně 

se scházely s náčelnicí Lídou, zdravotní cvičení vedla jednou týdně velmi dobře také Lída 

Martinková. Mladší ženy cvičily dvakrát týdně pod vedením fundované cvičitelky Markéty 

Vaňkové.  Ve cvičebně se však nemohly provozovat míčové hry pro dospělé (fotbal, volejbal, 

florbal). Muži se na rekreační volejbal proto scházeli pod vedením Miloše Langra v sokolovně 

v Dobřanech. Prostor pro kondiční posilování muži pod vedením Bohouše Petra nalezli 

v pronajaté místnosti nad prodejnou p. Švorce. Malou kopanou muži hráli pod vedením 

Radka Lanty. Florbal vedl a pečlivě se o kluky staral jednou týdně Vojta Havrda a úspěšně se 

s nimi zúčastnil turnajů ve Lhotě u Červeného Kostelce a v Jaroměři.  

S vyžitím skromných finančních možností se nakupovalo pro zpestření různé náčiní a 

sportovní nářadí. Cvičitelé získávali zkušenosti a nové podněty na četných školeních. 

Dvoudenním školením pro cvičitele IV.třídy  v Náchodě prošel Pavel Sobotka, Radka 

Machová a Lucie Hrnčířová. 

O své činnosti Sokol pravidelně informoval veřejnost ve Frymburských ozvěnách, na vývěsce 

na náměstí i na internetových stránkách obce. 
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Dobrovolnická činnost v Jednotě byla v roce 2012 nesmírná po stránce cvičení (slet) i při 

průběhu rekonstrukce sokolovny. 

 

Předseda lyžařského oddílu a náčelník jednoty Jeroným Holý se při vystoupení na valné 

hromadě zaměřil na sportovní činnost a na provozování lyžařského vleku. 

Citace zprávy: 

Sportovní činnost 

Výcvikový rok zahajujeme vždy první úterý v září a během podzimu provádíme nábor nových dětí ve 

věku od 5 let. V přípravném období děláme cyklistické výlety s kondičními běhy v okolí.  Pravidelně se 

zúčastňujeme přespolních běhů: okresní finále Vesnické tělovýchovy ČSTV  a župního přeboru 

v Novém Hrádku, který již tradičně pořádáme s všestranností. Po změně času z letního na zimní jsme 

letos s dětmi chodili na kondiční přípravu do školní tělocvičny. Příprava je důkladná, již několik sezon 

jsme neměli na předzávodním soustředění v Krkonoších úraz. Soustředění v Peci p.S. se moc 

nevyvedlo. Kvůli nedostatku sněhu nejezdily Zahrádky, takže jsme museli na každou přestávku 

putovat lanovkou přes Hnědý vrch na  Zvoničku. Přesto rozježděnost na dlouhých tratích byla na 

dětech po ukončení vidět. Škoda, že na Hrádku byly Vánoce na blátě. 

26.1.2013 jsme měli naplánovaný Župní přebor v obřím slalomu pro všechny kategorie. Pro 

nedostatek sněhu jsme museli závod odvolat. V náhradním termínu 17.2. jsme závod uspořádali, ale 

nebylo to o moc lepší. Závodilo pouze žactvo z Hrádku a České Skalice a téměř po každém 

závodníkovi se musel sníh dohazovat. Ostatně, bylo 16 závodníků a 12 pořadatelů.   

V neděli 3. února jsme jeli 2 auty na přebor ČOS do areálu Obří sud u Liberce. Všichni jsme závodili a 

skoro všichni jsme si přivezli medaile. Řidiči David Bek a Ráďa Holý nás přepravili zadarmo.  

O uspořádání závodu žactva O cenu Frymburku už si můžeme nechat jen zdát, zimy jsou čím dál víc 

chudší na sníh a takový závod nelze dělat s dřevěnými tyčemi. Ústředí ČOS na nás tlačí, abychom 

uspořádali přebory ČOS, ale to bychom museli zálohově do pronájmu, třeba do Olešnice a s tím 

nemáme dobré zkušenosti.  

Dětí máme v celoročním tréninku 16, členů jsme vykázali pro ČOS 41.  

Sportovně oddíl vede dlouhodobě Vašek Sychrovský, trenér II třídy a pomáhá mu též stejně 

kvalifikovaná dcera Pavlína. Nedávno vyškolení trenéři III. třídy David Bek, Honza Říha a Ráďa Holý 

získali i průkazy rozhodčích, takže můžeme organizovat legálně závody. 

Na podzim jsme dělali nábor dětí, ale moc úspěšní jsme nebyli. Nevím proč, myslím, že na skromné 

podmínky nabízíme dost. 
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Provozování lyžařského vleku 

Sezona byla špatná, protože zima byla, jak se teď říká v politice, blbá. Sníh v našem regionu téměř 

nepadal, když něco napadlo, tak to vzápětí roztálo. Na vleku jsme sice jezdili, ale jen pro naše děti. 

Někdy ani to nebylo možné a tréninky se odehrávaly na poprašku sněhu ježděním po Roubalově 

kopci na běžkách. Když na konci února přece napadlo trochu víc sněhu, aby mohla vyjet rolba, tak v 

sobotu byla sněhová bouře a v neděli se oteplilo tak, že odpoledne byla opět na sjezdovkách vytátá 

místa a návštěvníci odjížděli. Přesto jsme byli dopoledne příjemně překvapeni docela dobrou 

návštěvou. Veřejnost asi na Panskou stráň nezapomněla, ta má dobré terény, ale stálý nedostatek 

sněhu. Nejdříve sníh mizí v průjezdu z Malé na Velkou. 

Pokud je v areálu dostatek sněhu, je slyšet chvála. Lyžařům se líbí charakter sjezdovek a možnost 

ježdění v členitém volném terénu. Stále doufáme, že budou zimy lepší, ta letošní byla mimořádně 

špatná. Reklamní plachty, které máme v pohotovosti jsme vyvěsili u hasičárny jen na 1 víkend, na 

Rokolském mostě nám ji někdo zničil a u kina plní úlohu okamžité informace návštěvníkům, jestli se 

vůbec jezdí. Nově jsme vytvořili reklamní leták s fotografií, schématem areálu a Frymbulínem.  Ve 

velikosti A3 je možné ho použít jako plakát. Letos nebyla příležitost to masivně využít. 

Rozšíření Velké Panské až k vleku by bylo velkým přínosem, protože by vznikla krásná široká 

sjezdovka s možností zasněžování včetně vleku. Máme zhotovenou studii s výčtem materiálu, prací a 

odhadem nákladů. Máme též projekt posílení přívodu elektrické energie do areálu. Rozšířením Velké 

Panské by areál získal na kvalitě i bez zasněžování, drží se tam déle sníh. Malá Panská je v případě 

oblevy okamžitě vytátá v průjezdu  u Pazderny. 

Můj nápad z loňska, že by se areál využíval i v letním období narazil na téměř nemožné přepravovat 

na vleku cyklisty i s bicykly. Zkoušky prokázaly, že pokud se pohon vleku nevybaví frekvenčním 

měničem, tak to nejde. Frekvenční měnič, který umožní zpomalit rychlost vleku na minimum, je na 

prvním místě, jak by se měl vlek modernizovat. Je to potřeba nejen kvůli přepravě cyklistů, ale hlavně 

kvůli přepravě malých dětí a odstranění nepříjemných rázů při zapínání vleku. 

Při předsezonních revizích jsem se dozvěděl, že se tvoří nová norma pro LV,  která zpřísňuje 

bezpečnostní prvky a má platit od r. 2015. Pro nás to bude znamenat přebudovat veškerou kabeláž a 

systém řízení, t.zn. i nový rozvaděč. Pak by bylo trestuhodné ho nevybavit frekvenčním měničem. Je 

třeba se na to připravit finančně, což je v současnosti velký problém.     

 A ještě trochu čísel. V loňské sezoně bylo 45 provozních dnů, letos 25, z toho pouze 11 s veřejností. 

Vloni jsme utržili 80 360 Kč na jízdném a 4 500 Kč za občerstvení, letos 15 330 a 1060. Režijní náklady 

byli 28 800 a elektriky jsme spotřebovali za asi 8 600 Kč. Náklady byly vyšší, byla nutná 5-tiletá revize 

pro Drážní úřad a museli jsme nakoupit pružiny do teleskopů kotev.  Naftu jsme nekupovali, rolba 

vyjela jen 2x.  

Letošní blbá zima ukázala na problém ekonomiky provozu vleku: Celou sezonu bylo málo sněhu, a 

bylo těžké rozhodnout, zda areál pro veřejnost uzavřít, nebo provozovat. Doufali jsme, že veřejnost 

přijde, takže se musel nechat vlek točit.  Většinou nikdo nepřišel, nebo se vozili 2 lidi. Musíme si 

rozmyslet, zda nebude lepší pozvat veřejnost pouze tehdy, když bude možné areál upravovat rolbou. 

V případě nedostatku sněhu dát na internet ,že vlek je sice v provozu, ale pouze při trénincích 
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lyžařského oddílu, což je 3x týdně.  Ale to je jen můj návrh, který je nutno domyslet, hlavně stanovit 

parametry, co je dostatek sněhu. 

Přejezd Orlických hor  Šerlich  -  Hanička 

25. února 2012 se uskutečnil 16. ročník  Přejezdu Orlických hor na běžkách. Sraz běžkařů 

v autech byl opět u benzinové stanice v Dobrušce. Na Šerlich jela  3 auta z Hrádku a  2 

z Borové, na Haničku  5 aut  z České Skalice. V pátek před přejezdem pršelo a do rána sníh 

zmrzl a byl tvrdý. Část sjezdu někteří raději nahradili sestupem bez lyží. Odpoledne svítilo 

slunce, stopa změkla a dojezd na Haničku byl bezpečný. Teplota se pohybovala od  -2  do + 3 

stupňů. Přejezdu se celkem zúčastnilo  41 lyžařů –   11  z Nového Hrádku,  7  z Borové,  1  

z Dobrušky,  5  z Nového Města  n. Met.   a  17  z České Skalice. Přejezd obětavě organizuje  

Pavel Bohadlo. 

Hrádouská vařečka 

XXX.ročník  pochodu proběhl 12. května  2012 v rámci celoročních oslav. Pochodu se 

zúčastnilo 469 zájemců  z 60 různých míst, z toho  bylo 122 dětí do 15 ti let. Největší počet 

pochodujících 160 byl  z Nového Hrádku,  45 z Nového města n. Met.,  39  z Náchoda,  34 

z Dobrušky, 13  z České Čermné,  12 z Hronova,  11 z Hradce Králové. Nejstarším účastníkem 

byla  Ing. Eva Trejbalová  (1934)  z Náchoda, rodinných kolektivů bylo 24, velkou vařečku si 

odneslo 6 kolektivů z toho 2 kolektivy, Holí  +  Říhovi   a  Alkoholici, byly  z Nového Hrádku. 

Kontrola byla u Bartoňových vil. Počasí bylo mimořádně nepříznivé, celý den pršelo a bylo 

chladno. Dobře oblečeným to ale nevadilo. 

Do kroniky psali:  „Když nevíš, jak prožít deštivé ráno, s Hrádouskou vařečkou o zábavu 

postaráno. Přeje si další krásná rána z Bražce Marakána“. „Sláva, nazdar výletu, zmokli jsme 

pořádně, ale došly jsme a jsme tu.“ – Trejbalová, Prachařová. „Ohnišováci děkují za krásnou 

trasu, ač počasí nepřálo. Bez vařečky jsme zas neodjeli.“ 

 

Sokolský slet Župy Podkrkonošské Jiráskovy 

3. června 2012 se v našem městysi uskutečnil zdařilý Sokolský slet Župy Podkrkonošské 

Jiráskovy.  Příprava na samotný slet vrcholila v sobotu 2. června . V neděli 3. června 

dopoledne na hřišti u sokolovny pod vedením hlavní organizátorky sletu, náčelnice Lidmily 

Martinkové, probíhaly zkoušky jednotlivých skladeb. Počasí pouze vystrašilo jednou 

dopolední a jednou odpolední přeháňkou, jinak bylo velmi pěkné. V 11 skladbách vystoupilo 

440 cvičenců a to ze sokolských jednot Červený Kostelec, Česká Skalice, Dvůr Králové n. L., 

Hronov, Králíky, Libňatov, Lukavice , Náchod, Nový Hrádek, Ostroměř, Police n. Met., 

Studnice, Suchovršice, Úpice, Vlkov,  Žíreč  a z Asociace sportu pro všechny Nové Město n. 

Met.  Vystoupení shlédlo 374 dospělých diváků, 62 dětí nad 6 let, celkem 436 platících 

diváků. 
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Domácí pečivo a různé dobroty, které byly přinášeny dopoledne během zkoušek do 

občerstvovacího stánku, upekly ženy asi ve 22 domácnostech. Místní hasiči vyhradili místo 

pro zaparkování asi 100 osobních aut a několik autobusů. Ve školní jídelně kuchařky uvařily 

obědy pro 140 dětí a 118 dospělých cvičenců. Koncertovala dechová hudba Stavostrojka a 

doprovázela cvičence na cvičební plochu. Všude panovala úžasná nálada, vše bylo bez 

nervozity, pohoda, zvláštní atmosféra toho místa a té chvíle, která se často neopakuje. Asi 

také proto, že všichni vzájemně spolupracovali a v tichosti pomáhali. Odezva na tento den 

ústní i písemná byla milá. Účastníci sletu u nás byli rádi, náš městys se jim líbil a rádi se 

budou do Nového Hrádku vracet. 

V Novém Hrádku  nacvičovalo 38 cvičenců  3 sletové skladby. Skladbu pro rodiče a děti Ať žijí 

duchové  s Lidmilou Martinkovou,  skladbu pro ženy a dorostenky Nebe nad hlavou 

s Markétou Vaňkovou a skladbu pro muže Chlapáci III  vedl Zdeněk Martinek. Lidmila 

Martinková a Markéta Vaňková byly také vedoucí nácviku za celou župu a Zdeněk Martinek 

zástupcem vedoucího nácviku za župu. Cvičenci se zúčastnili vystoupení na akademiích 

v Úpici, Dvoře Králové n.Labem a v Polici n.Met. . Vystoupili na župním sletu v Novém 

Hrádku, oblastním sletu v Hradci Králové a na XV. všesokolském sletu v Praze. Slet v Praze se 

konal ke 150. výročí založení Sokola  a  v Novém Hrádku navíc na počest 650. výročí první 

písemné zmínky o Novém Hrádku. 

5. a 6. července 2012 se konal i za naší divácké účasti  v Praze v Synot Tip Aréně  XV. 

všesokolský slet. Zájemci o slet se přepravili do Prahy zájezdovým autobusem. Večerní 

vystoupení 5. července i za deště bylo úchvatné stejně jako denní 6. července za nesmírného 

vedra. Atmosféra sletu byla jako kdysi, duch Sokola se byť v menším rozsahu a v modernější 

podobě  udržel. Byl to jednoznačný úspěch. 

Zpráva místostarosty jednoty a stavebního dozorce na rekonstrukci  sokolovny Jiřího 

Hlaváčka 

Citace úvodní části zprávy : 

Vážené sestry a bratři, přátelé, 

naše sokolovna prochází důležitým údobím rozsáhlé rekonstrukce a modernizace. Vždyť 90 let stáří, 

to už je úctyhodná doba. Nikdy nebyla bez hospodářů a nadšenců, kteří se starali o její údržbu, díky 

čemuž si zachovala svoji tvář do dnešní doby. Je to však už tak dlouhá doba, že potřebovala 

rozsáhlejší stavební úpravy a celkovou modernizaci. Vždyť nám hrozilo uzavření budovy z 

bezpečnostních důvodů, především kvůli naprosto nevyhovující elektroinstalaci. Aby k tomu mohlo 

dojít, bylo také třeba hodně úsilí, které se nám již z části podařilo naplnit, z velké části jsme toho 

svědky nyní a ještě z větší části v tomto roce 2013 se bude naplňovat. 

V roce 1998 byla zrekonstruována podlaha sálu sokolovny. Zajímavostí bylo, že v rámci akce „Kup si 

svůj metr“, byl náklad především uhrazen sbírkou mezi občany, kteří takto přispívali na uhrazení 

nákladů. V roce 2010 byla dokončena první etapa rekonstrukce budovy novým sociálním zařízením, 
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které je vybaveno i kabinou pro osoby s omezenou schopností pohybu. Byl zřízen nový únikový 

východ, neboť stávající po havárii schodiště byl již nepoužitelný. Zřízena byla také venkovní splašková 

a dešťová kanalizace a čistírna odpadních vod. S realizací projektu této etapy nám pomohla 

poslankyně Parlamentu České republiky Zdeňka  Horníková.  

Druhá etapa, která je před dokončením, a na niž jsme získali dotaci z prostředků Ministerstva školství 

mládeže a tělovýchovy s naší spoluúčastí, se týká komplexně nové elektroinstalace, vodovodních a 

kanalizačních rozvodů a rozvodů teplovodního ústředního vytápění s nuceným oběhem, modernizace 

původního výčepu a kuchyně včetně zřízení prostoru skladu. Zde po odkrytí dřevěné stropní 

konstrukce bylo statikem zjištěno, že konstrukce je na hranici únosnosti a musela by se zesilovat 

průvlaky, takže výbor TJ se rozhodl pro novou železobetonovou stropní konstrukci. Náklady na tuto 

stropní konstrukci jsou nad rámec dotace a musí je hradit  TJ Sokol. Finančním příspěvkem ve výši    

50 000 Kč přispěla Jiráskova župa podkrkonošská. Součástí této etapy je dále zřízení nářaďovny, nové 

vstupní haly a šatny pro návštěvníky. Hlavní vstup do budovy bude jen jeden, postranní vchody jsou 

zazděny. Touto úpravou je hospodárněji využit prostor a sníží se i únik tepla.  

Prostor mimořádně vysokého hlediště byl podstatně snížen, čímž se zamezí velkému úniku tepla v 

zimním období. Nová světlá výška prostoru jeviště a plocha jeviště je nyní dostatečná pro konání 

různých vystoupení hudebních a divadelních produkcí. Úpravami snížení stropu se docílilo 

podstatného snížení nákladů na dokončení úprav místnosti nad jevištěm, která bude sloužit pro 

posilovnu. V prostoru za jevištěm je sociální zařízení pro muže a ženy a schodiště do posilovny. Tyto 

prostory za jevištěm jsou nad rámec dotace a uhrazeny musí být z prostředků tělocvičné jednoty. 

Přes značnou finanční zátěž to bylo rozhodnutí prospěšné, neboť dodatečné provádění prací by bylo 

náročné a finančně neúměrně nákladné. Stropní konstrukce jeviště, sociálního zařízení a schodiště 

jsou železobetonové monolitické. Pro účinkující je samostatná šatna.  

Nezapomnělo se ani na venkovní programy a akce. V místě bývalé kulisárny je pro tyto účely 

vyvedena elektroinstalace a vodoinstalace a také zřízen samostatný záchod.  

Třetí etapa, která se bude letos realizovat, bude hrazena z dotace Ministerstva životního prostředí a 

naší spoluúčastí. Spočívá v zateplení celé budovy, výměnou oken a dveří a vytápěním budovy 

tepelným čerpadlem. Zdrojem nízkopotencionálního tepla je plošný kolektor, jehož délka je 2 000 

metrů. V této třetí etapě bude rovněž provedeno nové hlavní schodiště s bezbariérovým přístupem 

do budovy a schodiště do strojovny tepelného čerpadla. Na zhotovení schodiště jsme získali dotaci z 

prostředků místní akční skupiny „Pohoda venkova“.  

Fasáda budovy sokolovny bude po dokončení vzhledově stejná, jako původní fasáda před zateplením. 

V další části zprávy místostostarosta připomněl období činnosti TJ Sokol Nový Hrádek od 

jejího založení . 
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úmrtí významného náchodského rodáka 

3. ledna zemřel ve věku 87 let v kanadském Torontu známý spisovatel a samizdatový 

nakladatel   Josef Škvorecký. 

nový kardinál 

6. ledna byl pražský arcibiskup Dominik Duka  (67 let)  jmenován v Římě kardinálem. 

Oficiální pověření převzal od papeže Benedikta XVI. spolu s dalšími 21 kardinály včetně 

přidělení kostela v Římě   18. února 2012. Provázelo ho při  tom tisíc poutníků.  

Tříkrálová sbírka 2012 

8. ledna obcházely s pokladničkou obětavé skupinky dobrovolníků domácnosti při Tříkrálové 

sbírce 2012. Zazvonily, pěkně zazpívaly, přepsaly letopočet na dveřích a za sebemenší 

finanční příspěvek poděkovaly. Vybrané peníze se použijí na konkrétní pomoc těm 

nejpotřebnějším z blízkého okolí a část poputuje také do zahraničí. 

úmrtí Jiřího Rašky 

20. ledna  zemřel ve věku 81 let legendární skokan na lyžích, který pro Českou republiku 

získal na olympijských hrách první zlatou medaili v historii v letech na lyžích, pan Jiří Raška. 

400 let od úmrtí Rudolfa II. 

20. ledna uplynula 400 let od smrti Rudolfa II.  , císaře římského a krále českého, uherského 

a chorvatského. Ve své době byl mezi panovníky avantgardou. Na počest významného 

panovníkova výročí se uskutečnila na Pražském hradě výstava, která ukázala, že si jako 

panovník nevedl špatně. Pozval do Čech vědce, kteří se dostali do školních učebnic – 

hvězdáři  Tycho de Brahe a Johannes Kepler. 

havárie výletní lodi 

25. ledna 2012 došlo 300 metrů od italských břehů k havárii luxusní výletní lodi COSTA 

CONCORDIA  s  více než 4 tisíci lidí na palubě. Důvodem byl lidský faktor, selhal kapitán. 

„Nepotopitelná“ loď zajela  příliš blízko ke břehu ostrova  Giglio na mělčinu,  narazila na útes,  

naklonila se a nabírala vodu. Většinu výletníků se díky rychlé evakuaci podařilo zachránit. 

Brzy po havárii však bylo oznámeno 15 mrtvých a 20 nezvěstných. Velkým problémem je 

dosud vyproštění obrovské lodi, která je ještě po roce na místě neštěstí. 
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bankrot světové firmy 

V měsíci lednu ohlásila firma KODAK, která měla tradici 130 let, bankrot. Paradoxní  je fakt, 

že Kodak jako první na světě ukázal prototyp digitálního fotoaparátu. Dalšímu rozvoji šéfové 

ale nevěřili , patenty prodávali a  zůstali  u klasické technologie. Krach Kodaku symbolicky 

ukončuje éru klasické fotografie. Je zde však obava, co z digitálních fotografií zůstane do 

budoucnosti.  

nejkratší zákon 

1. února 2012 poslanci ústavní většinou schválili zákon „ Václav Havel se zasloužil o svobodu 

a  demokracii „. Text přesně vystihuje odkaz Václava Havla národu i světu.  Podobný zákon 

má T.G. Masaryk, M.R. Štefánik  a Eduard Beneš. 

velké   mrazy 

Z 6. na 7. únor byla v Novém Hrádku nejmrazivější noc s teplotou – 18 stupňů. Nad Evropou 

se ustálila ruská tlaková výše, která dlouhodobě ovlivňovala počasí. Mrazivé dny a noci trvaly 

celý měsíc a postihly celou Evropu, i tu jižní. Umrzlo 300 lidí, v arktických dnech slepice 

nenesly vejce, praskaly koleje, vodovodní potrubí, nafta zamrzala. Po celý týden mrzlo v noci 

pod -15 stupňů a ve dne bylo jen o málo tepleji. Na Kvildě naměřili rekord  -37,7 stupně. 

sokolské jubileum 

18. února uplynulo 150 let od založení tělovýchovné organizace  Sokol. 

výročí Miloše Formana 

18. února se dožil 80 let světoznámý režisér Miloš Forman. Proslavil ho především oscarový 

film Amadeus.  

Týden  neklidu 

29. února 2012 začal největší protest studentů od listopadu 1989. V Praze protestovalo 7- 10 

tisíc lidí , v Hradci Králové 1 a půl tisíce. Připojila se k nim i mnohá vedení fakult. Protestovali 

proti reformě školství ministra Josefa Dobeše, která měla mj. bez jakékoliv diskuse  MŠMT se 

studenty a vedením vysokých škol zavést školné. Protest byl nazván Týden neklidu. 31. 

března ministr po necelých dvou letech ze své funkce odstoupil. 

místní a pomístní jména 

V jarních měsících roku 2012 se začaly v Novém Hrádku a okolí zásluhou pečlivého a 

obětavého Pavla Bohadly objevovat kůly  s místními a pomístními jmény. Městys na počest 

650. výročí vydal jejich přehled doplněný mapkou. 
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pokácení kaštanu a jasanů 

13. března byl za pomoci techniky hasičů z Náchoda v rohu náměstí skácen starý kaštan a 

několik jasanů u sokolovny . 

demolice skladů na dvoře Velosu 

22. března začala demolice skladů na dvoře Velosu a následně i domu Novotných z důvodu 

výstavby nové velké haly továrny. Halu postavili za několik měsíců. 

jarní rovnodennost 

První  jarní den  byl  o den dříve,  20. března. 

protestní shromáždění  

21. dubna se v Praze uskutečnilo asi stotisícové shromáždění odborů, důchodců, učitelů a 

zdravotně postižených občanů proti tvrdosti  vládních reforem. Protestující volali  STOP 

vládě Petra Nečase. Bylo to první velké protestní shromáždění od sametové revoluce. 

100 let skautingu 

24. dubna2012, na svátek sv. Jiří, uplynulo 100 let od založení skautské organizace. Za tu 

dobu byl skaut 3 krát zakázán. 

životní jubileum Věry Čáslavské 

3. května oslavila své 70. narozeniny  Věra Čáslavská. Tato nejúspěšnější světová gymnastka 

všech dob a po J. Kenedyové i 2. nejpopulárnější žena světa si právem zasloužila tato 

ocenění. Získala mj. 7 zlatých olympijských medailí z gymnastických soutěží, z toho 4 v roce 

1968 v Mexiku, které po návratu symbolicky věnovala našim 4 vrcholným politikům 

obrodného procesu. Milovala Japonsko a Japonci ji. Jako úctu k jejím výkonům ji Japonci dali 

samurajský meč. Na oslavu životního výročí vystoupila na horu Blaník. 

úmrtí Zity  Kabátové 

27. května zemřela ve věku nedožitých 100 let oblíbená prvorepubliková herečka Zita 

Kabátová. Po zlomenině krčku strávila 7 let v na lůžku v nemocnici v Motole. 

svoz nebezpečného odpadu 

2. června byl proveden v roce první svoz nebezpečného odpadu pro občany městyse 

zdarma. Druhý svoz se uskutečnil 10. listopadu. 
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oslava 60 ti let panování královny 

2. června začaly V Anglii  velkolepé čtyřdenní oslavy 60 let panování  královny  Alžběty  II.  

Jejich součástí byla také honosná plavba po Temži. 

trestní stíhání MUDr. Davida Ratha 

5. června byl vydán příkaz k trestnímu stíhání poslance a hejtmana Středočeského kraje 

MUDr. Davida Ratha . Po jeho emotivním vystoupení v poslanecké sněmovně souhlasilo 

s jeho stíháním 183 poslanců, 2 byli proti. Stíhán je za přijetí úplatku ve výši 7 milionů a za 

korupci, které se měl ve svém postavení dopouštět. Úplně poprvé v historii vstoupila 

policejní eskorta (v civilu), do poslanecké sněmovny. 

pamětní deska a zeď divadelníka a učitele Josefa Tejkla 

Na domě ve Špitálské ulici v Hradci Králové, kde Josef Tejkl až do svého dramatického 

odchodu ze světa při výstupu na Králický Sněžník bydlel, byla v roce 2011 zasazena pamětní 

deska. 24. června 2012 při vernisáži výtvarné skupiny Trhliny byla také slavnostně odhalena 

Pepova stěna, tvořená jeho obrazy. Jedná se především o portréty a zobrazená hradecká 

zákoutí. 

bouřlivé léto 

Léto  2012 bylo velmi bouřlivé a bohaté na náhlé místní přívalové deště.  V noci z 2. na 3. 

červenec meteorologové zaznamenali za 15 hodin  41 tisíc blesků. 

úmrtí vědce Antonína Holého 

16. července zemřel ve věku 75 let český chemik světového významu skromný vědec 

Antonín Holý. Desítky let pracoval bez zájmu o publicitu v Ústavu organické chemie a 

biochemie Akademie věd. Objevil preparáty proti AIDS, pravým neštovicím, pásovému 

oparu, virové hepatitidě typu B aj.. Byl ve svém oboru velkým přínosem pro celý svět. 

Uvažovalo se o něm jako o kandidátovi na Nobelovu cenu míru. 

odchod P. Jana Jozéfa Czarny 

22. července P. J.J. Czarny nečekaně oznámil v kostele, že  v naší farnosti 1. září 2012 končí a 

na vlastní žádost odchází do důchodu do Polska. Po 17 letech svého působení na místní faře 

ho vystřídá kněz nový. 23. srpna uspořádalo vedení městyse na úřadě rozloučení 

s poděkováním za všechno, co pro farnost a kostel udělal. Rozloučení  bylo spojeno zároveň 

s přivítáním jeho nástupce P. Františka Hofmana, který přichází na naši farnost ze Skutče. 

Poslední mši svatou na rozloučení se svými farníky odsloužil P. Czarny  2. září . Při loučení 

zároveň přivítal P.Hofmana. V proslovu k farníkům shrnul svou činnost za dobu svého 

působení. Jeho projev byl velmi přátelský a dojemný. Oba kněží dostali symbolické dárečky – 

maketu klíče od našeho městyse P. Czarny a ručně pletenou šálu P. Hofman. S pěkným 
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proslovem vystoupil Josef Svatoň. Společenství mladých rodin v čele s Veronikou Bohadlovou 

uspořádalo odpoledne neformální Setkáni na faře. Ovzduší bylo veselé –masky, scénky, 

harmonika Miloše Langra,  pohoštění… 

30. olympijské hry v Londýně 

27. července až 12. srpna se konaly v Londýně 30. olympijské hry. Precizně připravená a 

zorganizovaná sportovní klání byla pro naše sportovce velmi úspěšná. Získali celkem 10 

medailí – 4 zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové. V pořadí mezi zeměmi jsme získali 19. místo. 

oprava varhan v kostele sv. Petra a Pavla 

6. srpna byla vedením farnosti podepsána s renomovaným varhanářem p. Ivanem Červenkou 

smlouva na opravu varhan . Oprava byla umožněna díky farníkům a občanům, kteří ochotně 

finančně přispěli ve sbírce. Od farnosti za to obdrželi certifikát sponzora varhanní píšťaly a 

malou dřevěnou píšťalu. 

konec výroby wolframových žárovek 

31. srpna 2012  byla v ČR  a celé EU  zastavena průmyslová výroba klasických wolframových 

žárovek. 

uzavření výdejny léků 

20. září provozovatel dr. Max uzavřel  v Novém Hrádku výdejnu léků, která občanům ke 

spokojenosti sloužila 10 let. 

úmrtí  Radoslava Brzobohatého 

12. září  zemřel  den před svými 80. narozeninami jeden z našich nejlepších herců a diváky 

velmi oblíbený Radoslav Brzobohatý. Pracoval do poslední chvíle,  ještě den před svou smrtí 

natáčel pro televizi seriál „Vyprávěj“ . Jeho posledním filmem byly  „Vrásky z lásky“ Jiřího 

Stracha, ve kterém se po létech potkal s Jiřinou Bohdalovou. 

rozsáhlá otrava metylalkoholem 

12. září vypukla Na Moravě aféra otravy metylalkoholem. V prvním týdnu zemřelo 21 lidí a 

někteří oslepli. Úmrtí přibývala, proto ministr zdravotnictví na několik dní vyhlásil úplnou 

prohibici. Později otravy a úmrtí byly spíše ojedinělé a docházelo k nim i v jiných oblastech 

republiky. Hledal se původ jedovatého alkoholu a jednalo se o  označení viníků. Celkový 

počet obětí vysoko přesáhl číslo 30. Vyšetřování dále  pokračuje. 

uzavření truhlářské provozovny 

V měsíci září 2012 se uzavřelo Truhlářství Bareš. 
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přejmenování letiště v Praze 

5. října 2012 bylo ruzyňské letiště   přejmenováno  na Letiště Václava Havla Praha. 

cesta na sídlišti Na Farách 

V měsíci říjnu byla vybudovaná první část asfaltové cesty  na sídlišti Na Farách. 

hurikán Sandy 

30.října v noci zasáhl New  York rozsáhlý a velmi ničivý hurikán Sandy. Na pevninu se vylila 4 

metry vysoká vlna  tsunami a ničila vše při rychlosti 120 km / hod včetně lidských životů. 7 a 

půl milionu lidí zůstalo na dlouhou dobu bez proudu. Katastrofa srovnatelná  s 11.  září  2001 

přišla několik dní před prezidentskými volbami. Po ničivé vlně ještě vše zasypala sněhová 

vánice. V oblasti musel být dokonce zaveden benzin na příděl. Sandy patřil k 10 nejhorším 

hurikánům v historii. nefungovaly mobily, metro bylo zaplavené, 3 jaderné elektrárny musely 

být zavřeny, potopila se replika lodi Bounty i s kapitánem, přibývalo obětí živlu… 

humanitární sbírka 

2. a 3. listopadu se uskutečnila v kině Sbírka použitého ošacení pro Diakonii v Broumově. 

prezidentské volby v Americe 

7. listopadu v Americe skončily prezidentské volby. Vyhrál je demokrat a současný prezident 

Barack Obama. Slavnostní inauguraci měl 21. ledna 2013. 

mobilní svoz nebezpečného odpadu 

10. listopadu se uskutečnil pro občany městyse zdarma svoz nebezpečného odpadu.   

umístění relikvie papeže Jana Pavla II. v kostele sv. Petra a Pavla 

18. listopadu byla po slavnostní mši  pietně uložena v kostele na oltáři P. Marie relikvie  

blahoslaveného  papeže  Jana Pavla II. Relikvii  - malou část oděvu Jana Pavla II. s kapkou 

krve po 2. atentátu přivezl nový místní farář P. František Hofman se skupinou věřících 

z polského Krakova. Na zdi byla také umístěna fotografie všemi váženého papeže. 

tenisový triumf 

18. listopadu v Praze v  O2  aréně dosáhlo naše mužské tenisové družstvo v čele  s tenisty 

Radkem Štěpánkem a Tomášem Berdychem historického úspěchu    - získali pro ČR 

v týmové soutěži davis cup   „salátovou mísu“. Stalo se tak po 32 letech. Atmosféra v  aréně 

byla velmi vřelá, diváci ocenili poctivou snahu našich tenistů. 

 



 

37 

 

 

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

 

Rodičům se narodili    ( 4 ) 

 

Luboš Světlík a  Šárka Světlíková        Nový Hrádek  234      27. 4 .  2012            Náchod 

           dcera  Markéta 

 

Bohuslav Maisner a Šárka Maisnerová    Nový Hrádek  53       16. 5.  2012            Náchod 

                dcera  Zuzana 

 

Petr Hlaváček a Anna  Hlaváčková         Nový Hrádek 242      29. 8. 2012              Náchod 

             dcera  Marie Rita      

 

Pavel  Vondřejc a  Aneta Vondřejcová  Nový Hrádek-Dlouhé 38  22. 10. 2012  Hradec Králové 

            dcera  Alžběta 

 

Sňatek  uzavřeli  

Jiří Lajský   a Markéta  Vitnerová          Česká Skalice   7. 7.  2012 

         na Úřadu  městyse 

Martin  Koblása a  Daniela Langrová        Dobruška – Nový Hrádek             11. 8.  2012 

         v kostele sv. Petra a Pavla 

Zdeněk Friml  a  Štěpánka  Frimlová        Nové Město nad Metují             22.  8.  2012 

          na Úřadu městyse  
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Výročí svatby oslavili 

50 let společného života  -  zlatou svatbu 

Ladislav  a  Květa   Grulichovi    Nový Hrádek   339     29.  4.  2012 

Lubomír  a  Miloslava  Suchánkovi   Nový Hrádek   351     22.  12.  2012 

 

 

 

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

Marie  Menclová  z Nového Hrádku  čp. 251   zemřela  ve věku  nedožitých  82  let  4. června 

2012 v Náchodě. Do rodinného hrobu na místním hřbitově byla pohřbena 8. června. Zesnulá 

pocházela z Nového Hrádku a prožila zde celý svůj život. Všechno své úsilí věnovala péči o 

početnou rodinu, vychovala s manželem 4 syny a dceru Maryšku.  Byla velmi pracovitá, 

šetrná, milovala přírodu, hlavně les. Povahu měla spíše uzavřenou. Mnoho let byla vdovou a 

téměř každý den ji bylo vidět jak se spolu s pejskem vrací s nějakou suchou větví z lesa. 

Poslední vycházka se jí stala osudnou. Napadl a pobodal ji roj včel a ani v nemocnici jí už 

nebylo pomoci. 

Marie Balcarová z Nového Hrádku čp. 56  zemřela  ve věku 82 let   29.  června 2012  v Hradci 

Králové. Pohřeb měla do rodinného hrobu na místním hřbitově 11. července. Byla rodačka 

z Nového Hrádku a svůj především prací pro rodinu vyplněný život zde prožila celý. 

S manželem, obětavým elektrikářem, vychovali dceru a 2 syny. Pečlivě opravili rodinný 

domek, který zakoupili. Nejmladší syn Miloš jim zemřel v mladém věku. Později se musela 

zesnulá vyrovnat také s odchodem svého manžela. Byla však stále obklopená láskou a 

dojemnou péčí svých dětí , dcery Jany a syna Járy a jejich rodinami.  Rodina byla pro ni vším. 

Velikou láskou zesnulé byly kytičky a vždy pečlivě upravená zahrádka, kde podle zdravotních 

možností nejraději trávila svůj volný čas. 

Jaroslava Fáberová z Nového Hrádku – Rzů čp.  14 zemřela v požehnaném věku 89 let 29. 

června 2012  v Hořicích. Pohřeb zesnulé se uskutečnil mimo městys Nový Hrádek. 

Miroslav Trávníček z Nového Hrádku čp. 315 zemřel  ve věku 83 let 18. září 2012 v Novém  

Hrádku.  Pohřeb zesnulého žehem se uskutečnil v rodinném kruhu. Zesnulý pocházel 

z Hronova. Byl dlouholetým zaměstnancem družstva Jednota, pro kterou prováděl inventury 
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prodejen a pohostinství. S manželkou vychovali 2 syny. Ve stáří přišel o nohu a byl upoután 

na lůžko.  Pečlivě se o něho starali oba synové a snacha. 

Božena Kopecká z Nového Hrádku čp. 143  zemřela v požehnaném věku  94 let  9. října 2012  

v Náchodě. Pohřeb měla do rodinného hrobu. Dětství měla pohnuté, od svých 14 let byla 

sirotek  a musela jít sloužit. Na zaměstnavatele z Čánky vzpomínala ráda, vystrojili jí svatbu a 

poskytli výbavu. Vdala se do Nového Hrádku  a s manželem vychovali dceru a 2 syny. Zesnulá 

pracovala nejprve v textilní továrně u Suchánků, později v Lině. Potom přešla do 

Kovodružstva, kde i v důchodovém věku obsluhovala těžké lisy.  Byla vitální, pohybově velmi 

čilá až do vysokého věku. Velmi ráda a dobře pekla zákusky a pečovala o zahrádku. 

Bohumil Bek  z Nového Hrádku čp. 123 zemřel   ve věku 77 let  31. října 2012 v Broumově. 

Rozloučení měl 7. listopadu ve smuteční síni v Novém Hrádku, odkud byl převezen k tichému 

zpopelnění. Zesnulý byl rodák z Nového Hrádku a prožil zde celý svůj život. S manželkou 

vychovali 2 syny.  V mládí se vyučil tesařem  a po vojně pracoval v Dobrušce v kasárnách. 

Dlouhou dobu až do důchodu byl zaměstnaný v družstvu Velodružstvo, později Velorex. Byl 

aktivním členem Svazu dobrovolných hasičů. Doma rád vařil i pro celou širší rodinu, bavilo ho 

to. S chutí si také zahrál mariáš a pro veselou povahu byl oblíbený.  

Zdeněk Tluka z Nového Hrádku 287  zemřel ve věku 81 let v  Náchodě   30. listopadu 2012. 

Pohřeb měl žehem. Většinu života žil mimo Nový Hrádek. Do městyse přišel, když zdědil po 

své tetě dům, již jako invalidní důchodce. Konec života prožil v nemocnici v Broumově. 

 

Z občanů, kteří z Nového Hrádku pocházeli nebo měli k němu blízký vztah  v  roce  2012 

zemřeli : 

Marie Smolová , prodavačka, t.č. Olešnice v Orl. h., zemřela  27. září 2012 ve věku 91 let,  

Zdeněk Sychrovský , t.č. Dobruška, zemřel 3. listopadu 2012  ve věku 82 let,  Josef  Grim t.č. 

Bohdašín, zemřel 9. listopadu 2012 ve věku 61 let. 

 

 

                 Zapsala   Anna Marková, kronikářka 

 

 

 


