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Je t!d 26. 12. 2021 pohledem ze "ibeníku, v pop#edí Ho#i$ky. Foto Roman Grym
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Zpráva o  innosti m!styse za rok 2021

Vodní hospodá ství
Ve spolupráci s VAK Náchod byla

v pr b!hu roku "e#ena b!$ná údr$ba v%etn!
odstran!ní n!kolika poruch na vodovodním a
kanaliza%ním "adu. U novostaveb Na Farách
byly realizovány dal#í vodovodní p"ípojky.
V pr b!hu roku bylo zapo%ato jednání o
mo$ném roz#í"ení vodovodního "adu do Dol .

V rámci intenzi&kace %i#t!ní odpadních vod
bylo zkolaudováno n!kolik domovních
%is'%ek. Nové (OV byly &rmou STAKO
z (erveného Kostelce vybudovány u obecního
domu %.p. 59 a po#ty %.p. 123, úprava okolí a
jejich kolaudace se uskute%ní na ja"e 2022.
M!stys pravideln! provád!l b!$né údr$by a
opravy %is)rny odpadních vod a silni%ních
vpus), které jsou v jeho majetku.

M!stys je zásoben vodou z Polické k"ídové
pánve a i v nejsu##ích obdobích je její
vydatnost stále stabilní.

Odpadové hospodá ství
Od 1. ledna 2021 nabyl ú%innos' nový

zákon o odpadech. Z tohoto d vodu byl ná#
m!stys donucen p"ijmout dv! nové obecn!
závazné vyhlá#ky, které odpadové hospo-
dá"ství nov! upravují: Obecn! závaznou
vyhlá#ku %. 2/2021, o stanovení obecního
systému odpadového hospodá"ství a Obecn!
závaznou vyhlá#ku %. 3/2021, o místním
poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité v!ci. Podoba t!chto vyhlá#ek byla
"e#ena s odborem ve"ejné správy, dozoru a
kontroly Ministerstva vnitra (R. P"i jejich
tvorb! byla ze strany m!styse vyvinuta
maximální snaha, aby se zab!hlý systém

odpadového hospodá"ství v Novém Hrádku
co nejmén! zm!nil, proto$e dosud byl sb!r a
t"íd!ní odpad v na#em m!stysi na velmi
vysoké úrovni a ostatním obcím jsme dáváni
jako p"íklad dobré praxe. Sv!d%í o tom
skute%nost, $e v roce 2021 mno$ství
sm!sných odpad vyprodukovaného ob%any
Nového Hrádku %inilo cca 60,5 kg/obyvatel/
rok, co$ nás "adí na p"ední místa v (eské
republice.

Pot!#ující je, $e v lo*ském roce byl v okolí
Nového Hrádku zaznamenán pouze malý
po%et zárodk %erných skládek, které byly
ihned likvidovány.

Místní komunikace
V pr b!hu roku byly pr b!$n! provád!ny

drobné opravy n!kterých, zejména
#t!rkových, místních komunikací. Do#lo i
k vy"ezání ke" a nálet podél cest.

Zimní údr$bu komunikací na základ!
smlouvy v prvním %tvrtle) provád!l pan
Radim +t!pán z Nového Hrádku a ve %tvrtle)
%tvrtém pan Jaroslav +vorc z (eské (ermné.
Na údr$bu komunikace kolem nám!s) byla
op!t sjednána smlouva se Správou a údr$bou
silnic Královéhradeckého kraje, která zajis'la
nejen vyhrnu), ale i chemický posyp. Údr$ba
chodník a n!kterých místních komunikací
byla zaji#4ována pracovníky m!styse za vyu$i)
vlastní techniky.

Byla zpracována p"íslu#ná dokumentace na
dopln!ní svislého dopravního zna%ení, které
se týká zejména místní %ás' Dlouhé. Instalace
zna%ek bude realizována &rmou Dopravní
zna%ení Náchod na ja"e 2022.

Bohu!el, stejn" tak jako v roce 2020, p i rekapitulaci celého roku 2021
musíme konstatovat, !e i u nás na Novém Hrádku byl minulý rok op"t
výrazn" ovlivn"n pandemií koronaviru. Nejvíce se omezení
dotkla oblas# $kolství, kultury, sportu a v$ech volno%asových ak#vit.
V pr&b"hu celého roku 2021 probíhalo náro%né administra#vní
vypo ádání projekt& uskute%n"ných v roce 2020.
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Stále pokra%ují jednání ohledn! zaji#t!ní
p"ístupu k nemovitostem v místní %ás'
Kon%iny. V!c, která se bez výsledku vle%e
n!kolik let, v sou%asné dob! tuto kauzu op!t
"e#í Odbor dopravy Náchod.

Pozemky, katastr obce, územní plán
Bylo realizováno n!kolik drobných nákup ,

prodej a sm!n pozemk . V lokalit!
Na Farách bylo zkolaudováno n!kolik
rodinných dom . Na dal#ích pozemcích
výstavba probíhá.

V územním plánu, který nabyl ú%innos'
v roce 2017, nedo#lo k $ádným úpravám
a byla vyhlá#ena Výzva k mo$nos' podání
$ádos' o jeho zm!nu. V pr b!hu roku bylo
zapo%ato s p"ípravou nového Strategického
plánu m!styse.

Obchod a slu!by
V obchod! a slu$bách nedo#lo

k podstatným zm!nám. V této oblas' si
podnikatelé, kte"í zde p sobí, udr$ují stále
vysoký standard. V#ichni v této nelehké
kovidové dob! dokázali zajis't plynulé
zásobování a slu$by pro ob%any z celého
#irokého okolí.

Po!ární ochrana a Sbor dobrovolných
hasi%&

Jednotka SDH, která je ji$ tradi%n! na
vysoké úrovni je postupn! dovybavována
nejen z prost"edk m!styse, ale i z dal#ích
dotací. V lo*ském roce byly %lenové

výjezdové jednotky dovybavení ochrannými
obleky a byla po"ízena su#ící sk"í* na výstroj.
SDH, mimo pr b!$né údr$by hasi%ského
h"i#t! a dal#ích úprav skladu cvi%ebního
materiálu, v!nuje i velké úsilí práci s mláde$í.
Podílí se i na organizaci kulturních
a spole%enských akcí.

K nácviku speci&ckých záchranných zá-
krok byla vyu$ita i nová rozhledna na
+ibeníku.

Na základ! uzav"ené smlouvy o sdru$ení
prost"edk na spole%nou jednotku po$ární
ochrany pokra%ovala i úsp!#ná spolupráce
s obcí Sn!$né.

T"lovýchova a sport
Sokolovna slou$í nejenom pro sportování,

ale jsou zde po"ádány plesy, zábavy i dal#í
kulturní vystoupení. Prostory v rámci t!lesné
výchovy vyu$ívá té$ základní #kola. V pr b!hu
roku 2021 byl sokolu z obecního rozpo%tu
poskytnut p"ísp!vek ve vý#i 497 000,- K%, kte-
rý byl pou$it ke kry) závazk vzniklých p"i
stavebních úpravách sokolovny a p"ilehlých
h"i#4.

T!locvi%ná jednota Sokol ve spolupráci
s m!stysem po"ádá tradi%ní pochod
Hrádouská va"e%ka, který se výjime%n!
uskute%nil v srpnu. Ka$doro%n! je po"ádán
podzimní p"espolní b!h se startem od kina.
T!locvi%ná jednota Sokol po"ádá mno$ství
sportovních i kulturních akcí, které bohu$el
musely být v roce 2021 z d vodu
koronavirové pandemie siln! omezeny.



FRYMBURSKÉ OZV NY - 1 / 2022 5

Na ve"ejném h"i#' u základní #koly byla
provád!na b!$ná údr$ba a prob!hly p"ípravy
na zaji#t!ní nového zakry) dosko%i#t!.

V rámci spole%ného projektu Dobro-
volného svazku obcí Region Orlické hory byly
po"ízeny dv! nové ;bezpe%né< branky 3 x 2
m v%etn! sí). Ke sportovnímu vy$i) slou$í i
hasi%ské cvi%i#t!.

'kolství
M!stys Nový Hrádek je z"izovatelem dvou

p"ísp!vkových organizací = Základní #koly
a Mate"ské #koly.

Základní #kola v Novém Hrádku je pln!
organizovaná #kola (tj. úplná základní #kola s
deví' samostatnými ro%níky). V pr b!hu
deví'leté #kolní docházky poskytuje základy
moderního v#eobecného vzd!lání. +kolu ve
#kolním roce 2020 - 2021 nav#t!vovalo 162
$ák a dal#ích 46 $ák bylo zapsáno v rámci
tzv. domácího vzd!lávání.

Sou%ás) #koly je #kolní dru$ina, která
pracuje ve dvou odd!leních. +kolní dru$ina
pracovala ve #kolním roce 2020/2021 ve
vlastních prostorách.

Základní #kola se ak'vn! zapojuje do
r zných projekt . Postupn! jsou
dovybavovány prostory p dní vestavby i
ostatních u%eben.

Ve #kolské rad! m!stys jako z"izovatele
zastupovali Mgr. Alena Lokvencová, Ing. Ra-
dek Sv!tlík a Bc. Zden!k Dra#nar.

Mate"ská #kola je dvojt"ídní, sou%ás) M+
je #kolní jídelna. Vzhledem k tomu, $e
v minulých letech byla kapacita navý#ena na
56 d!), na#e #kolka pln! uspokojuje
poptávku po kompletních slu$bách p"ed-
#kolního vzd!lávání nejen místních obyvatel,
ale také obyvatel z okolních obcí, kde M+
není k dispozici v bec.

Základní i mate"ská #kola jsou v rámci
Místní ak%ní skupiny Pohoda venkova
ak'vn! zapojeny do Místního ak%ního plánu
vzd!lávání, jeho$ cílem je v#em d!tem a
$ák m poskytnout kvalitní zázemí materiální
i nehmotné.

Spolupráce obou p"ísp!vkových or-
ganizací a m!styse je stále na vysoké úrovni.

Kultura
Do kulturního $ivota se v Novém Hrádku

zapojují v#echny spolky a organizace. Pro
ú%ely kulturního vy$i) slou$í nejen
sokolovna, kino, knihovna, základní
a mate"ská #kola, ale i prostor hasi%ského
cvi%i#t! s vybudovaným zázemím a kostel sv.
Petra a Pavla. Novým kulturním stánkem se
stalo Turis'cké informa%ní centrum u
rozhledny na +ibeníku. V místní farnos'
p"i kostele sv. Petra a Pavla p sobí na vysoké
úrovni dva p!vecké sbory = chrámový sbor
pod vedením Ing. Ji"ího Hlavá%ka a schola
pod vedením Mgr. Dany Dra#narové.
V letním období byl kostel op!t zp"ístupn!n
#iroké ve"ejnos' p"i bezplatných komen-
tovaných prohlídkách s pr vodcem.

Stejn! jako ostatní oblas', tak i kulturní a
spole%enský $ivot poznamenala pandemie
koronaviru, kv li které se nemohly konat
mnohé tradi%ní kulturní akce.

Kino je vyu$íváno nejen k promítání &lm ,
ale i k r zným besedám, koncert m %i
divadelním p"edstavením. Promítání je
zejména v zimních m!sících vzhledem
k vysokým náklad m na vytáp!ní omezeno.
Také provoz kina byl poznamenán
pro'koronavirovými opat"eními.
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M!stys %tvrtletn! vydává zpravodaj
;Frymburské ozv!ny<, který informuje o
ve#kerém d!ní v Novém Hrádku. O kvalitách
na#eho zpravodaje sv!d%í skute%nost, $e
v rámci sout!$e Radni%ní listy roku 2021 získal
v krajském kole 1. místo. Odborná porota o

na#em zpravodaji mimo jiné uvedla, $e je
velmi kvalitním informa%ním kanálem, díky
n!mu mají obyvatelé p"ehled o v#em
d le$itém. Porota vyzdvihla i mimo"ádnou
kvalitu text , které napomáhají %tená"ské
atrak'vit! a chu' %tená"e si zpravodaj p"e%íst
celý, vracet se k n!mu a t!#it se na dal#í %íslo.
Získané ocen!ní je tak nejen pod!kováním
redaktor m Frymburských ozv!n man$el m
Han! a Ji"ímu Hlavá%kovým, ale i v#em
p"isp!vatel m.

Provoz internetových stránek spravuje
webmaster Ing. Milan Holinka. Obecní
kroniku v písemné a elektronické podob!
vede paní Jarmila Dra#narová. Obrazovou
kroniku vede pan Petr Lemfeld. V#echny
formy kronik, zpravodaj i internetové stránky
jsou stále na velmi vysoké úrovni.

Na rok 2022 byl vydán stolní týdenní
kalendá" se sou%asnými fotogra&emi Nového
Hrádku a jeho okolí. Zárove* byl po"ízen dal#í
drobný propaga%ní materiál.

Technická infrastruktura
M!stys je dostate%n! technicky vybaven

v dodávce elektrické energie, vody, telefonní
sít! a p"ístupu k internetu. V pr b!hu roku ze
strany poskytovatel probíhala b!$ná údr$ba
t!chto sí). O bezproblémové fungování

ve"ejného osv!tlení v m!stysi se po celý rok
staral pan Libor P"ibyl.

Správa budov a v"ci bytové
M!stys pronajímá celkem 41 byt v 8

domech. V pr b!hu roku byla provád!na
b!$ná údr$ba a nutné opravy. V bytových
domech %.p. 59 a 123 do#lo k rekonstrukci 2
bytových jednotek.

Ve t"ech bytových domech na Roubalov!
kopci byly zahájeny p"ípravy p"evodu 18 byt 
do vlastnictví nájemník .

Poh ebnictví
M!stys zaji#4uje majetkovou správu a

vedení evidence na místním h"bitov!. Mimo
to je zaji#4ována jeho údr$ba a oprava.

Ve ejná prostranství a zele(
V oblas' pé%e o zele* je dlouhodob!

p"edev#ím prost"ednictvím pracovník 
z ú"adu práce zabezpe%ována pravidelná
údr$ba ve#kerých ve"ejných prostranství
v%etn! nových turis'ckých stezek. Nadále se
dopl*uje drobná komunální technika.
Odborným &rmám je zadáváno o#et"ení
strom v majetku m!styse.

V pr b!hu roku pokra%oval projekt (esko-
polská h"ebenovka, jeho$ sou%ás) byla
revitalizace bývalé v!trné elektrárny na
rozhlednu s infocentrem a parkovi#t!m. Poté,
co ke konci roku 2020 byla otev"ena
rozhledna, bylo 20. kv!tna 2021 otev"eno i
turis'cké informa%ní centrum. Jeho provoz
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zaji#4uje Ing. Pavel Sobotka a Veronika
Lep#ová. Dne 19. %ervna 2021 byl na rozhled-
n! osazen s%íta%, který do konce roku zazna-
menal celkem 22 592 náv#t!vník . V pr b!hu
léta bylo prostranství u rozhledny za p"isp!ní
Nadace (EZ dopln!no odpadkovými ko#i,
stoly s lavicemi. V rámci projektu
Dobrovolného svazku obcí Region Orlické
hory, &nancovaného za p"isp!ní +koda Auto,
a.s., byla na terase infocentra umíst!na
solární chytrá lavi%ka. V prosinci byly na
vyhlídkové plo#in! nov! osazeny popisky
výhled a bylo obnoveno slavnostní osv!tlení
rozhledny.

O tom, $e ná# projekt ;Rekonverze tubusu
v!trné elektrárny s transformovnou na
rozhlednu s turis'ckým infocentrem< je
projektem výjime%ným, sv!d%í i následující
vý%et získaných ocen!ní:

Cer'&kát Agentury Dobrý den Pelh"imov o
vytvo"ení %eského rekordu )První rozhledna
z p estav"né v"trné elektrárny*

Anketa Klubu p"átel rozhleden )Rozhledna
roku 2020* = t"e) místo

Komunální projekt roku 2021 = Cena
ministryn! pro místní rozvoj

Stavba roku 2021 = Cena partnera Skupiny
(EZ

+eská cena za architekturu 2021 = Cena
Ministerstva pro místní rozvoj za prosazování
kvalitní výstavby prost"ednictvím architekto-
nických sout!$í

Stavba roku 2021 Královéhradeckého
kraje = (estné uznání

Ocen"ní Euroregionu Glacensis za ak'vní
p"ístup v oblas' p"íhrani%ní spolupráce.

V místní %ás' Rzy - nedaleko areálu Astra a
u Andr#ovy hospody byly po oprav! na své
místo navráceny 2 pam!tní k"í$e a dokon%ena
oprava zvoni%ky.

Ve spolupráci se St"ední #kolou "emeslnou
v Jarom!"i za%ala p"íprava nau%né (výukové)
stezky s pracovním názvem ;Patnáct
zastavení utrpení a nad!je<. P"edpoklad
&nalizace projektu je rok 2022. Cca
dvoukilometrový okruh povede od parkovi#t!
u rozhledny k bývalé #kole na Dlouhém,
kolem ;(tvrte%kovy< hospody, p"es Pasi%ka
zp!t.

Dal#ím p"ipravovaným projektem je Stezka
sk"ítka Frymbulína = okruh U Hranic. Pláno-
vaná stezka navazuje koncep%n! na ji$
zrealizované stezky. Trasa stezky povede v le-
se na Dlouhém v lokalit! U Hranic. Na její
za%átek je p"ivedena cyklostezka. Stezka bude
odkazovat na místní p"írodní zajímavos' a zá-
rove* bude tvo"ena interak'vními a herními
prvky zejména pro d!' a mláde$. Celková
délka nau%né stezky bude cca 360 metr .

Zadlu!enost m"styse
K 31. 12. 2021 zadlu$enost obce v p"epo%-

tu na jednoho obyvatele %inila 6 147,- K% (co$
je v porovnání s p"edchozím rokem o 14 957,-
K% mén!).

Zásadní vliv na radikální sní$ení vý#e
zadlu$enos' m!lo splacení úv!ru na p"ed-
&nancování dotací inves'%ních akcí ve vý#i 15
mil. K% od Komer%ní banky, a.s.

Dal#í úv!r, který m!stys splácí na základ!
smlouvy uzav"ené s Komer%ní bankou a.s., je
dlouhodobý úv!r na &nancování inves'%ních
akcí v letech 2018 a 2019 ve vý#i 8 mil. K% se
splatnos) do 10 let a pevnou vý#í úrokové
sazby 1,49 % p.a. po celou dobu úv!ru. Ke dni
31. 12. 2021 zbývá spla't 5 336 000,- K%

Hypoté%ní úv!r, který m!stys splácel na
základ! smlouvy uzav"ené s Komer%ní bankou
a.s. dne 29. 12. 2000 ve vý#i 4 800 000,- K% na
výstavbu 18 bytových jednotek na Roubalov!
kopci byl ke dni 31. 12. 2021 splacen.

FRYMBURSKÉ OZV NY - 1 / 20228

Zastupitelstvo a správa m"styse
Po celý rok 2021 pracovalo zastupitelstvo m!styse v následujícím slo$ení:

Bc. Zden!k Dra#nar = starosta
Ing. Pavel Sobotka = místostarosta
Mgr. Lenka Dudá#ková = %len &nan%ního výboru
Ing. Milan Holinka = p"edseda kontrolního výboru
Ing. Jeronym Holý = %len &nan%ního výboru
MUDr. Lucia Hrn%í"ová = %len kontrolního výboru
Mgr. Alena Lokvencová = p"edseda výboru pro spole%enské zále$itos'
Václav Suchánek = %len výboru pro spole%enské zále$itos'
Ing. Radek Sv!tlík = p"edseda &nan%ního výboru
Kv!toslava +pre*arová = %len výboru pro spole%enské zále$itos'
Ing. Milo# Vond"ejc = %len kontrolního výboru

Do rozpo%tu m!styse citeln! zasáhla
skute%nost, $e 13. prosince 2021 &rma
Microenergy, od které jsme spole%n!
s dal#ími obcemi v rámci Dobrovolného
svazku Novom!stsko odebírali elekt"inu,
oznámila ukon%ení %innos'. Následn! jsme
tém!" m!síc byli v re$imu DPI, tedy
dodavatele poslední instance, kterým byla
spole%nost (EZ Prodej. Microenergy dodávala
energie více ne$ 760 zákazník m. Mezi
odb!ratele pat"il t"eba i Energe'cký regula%ní
ú"ad, Ú"ad pro ochranu hospodá"ské sout!$e
nebo V#eobecná zdravotní poji#4ovna.

Ná# m!stys je i nadále ak'vním %lenem
Dobrovolného svazku obcí Region Orlické
hory, Dobrovolného svazku obcí Novo-
m!stsko, Svazu m!st a obcí (R, Místní ak%ní

skupiny Pohoda venkova a Sdru$ení místních
samospráv (R.

K 31. 12. 2021 byl po%et obyvatel v na#í
obci 848, v%etn! trvale $ijících cizinc tento
po%et %inil 868. P"ist!hovalo se 26 osob,
odst!hovalo se 29 osob, narodilo se 9 d!),
zem"elo 6 ob%an . Z t!chto po%t je patrné,
$e po%et obyvatel v porovnání s p"edchozím
rokem z stal na stejné úrovni. 'koda, !e
n"kte í lidé !ijící v Novém Hrádku se u nás
doposud nep ihlásili k trvalému pobytu a
alespo( -mto zp&sobem nepomohli navý$it
p íjmy do obecního rozpo%tu.

Zprávu p"ednesl starosta Bc. Zden!k Dra#nar
na zasedání zastupitelstva m!styse

dne 24. 2. 2022
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Krátce...  
Q 2. prosince 2021 zem"el v po$ehnaném v!ku 102 let legendární cestovatel spjatý s Ji"ím

Hanzelkou, Miroslav Zikmund. Procestovali spolu celý sv!t vozem Tatra, zprost"edkovali
mnoho reportá$í, napsali "adu knih a #í"ili pov!domí o na#í zemi ve sv!t!.

Q 2. prosince zem"el ve v!ku 70 let herec a p"edev#ím re$isér Jaroslav Hanu#. Re$íroval televiz-
ní seriály Wivot na zámku, Náves, Nám!s)%ko aj.

Q 3. prosince hasi%i uspo"ádali na svém h"i#' tradi%ní Mikulá#ský ve%er. Zakon%ili ho oh*o-
strojem.

Q 17. prosince prezident Milo# Zeman na zámku v Lánech jmenoval novou p!'koali%ní vládu
ve slo$ení, které navrhl premiér Petr Fiala. Na 1. zasedání vláda rozhodla neprodlu$ovat nou-
zový stav v zemi, který tak skon%il 26.
prosince.

Q 23. prosince p"ipravili truba%i kapely Bys-
teranka na nám!s) Váno%ní troubení.
V#echny poslucha%e p"i mrazivém po%así
ovládla váno%ní atmosféra.

Q 24. prosince v 23.59 za%ala v místním
kostele p lno%ní m#e Jana Jakuba Ryby
Hej mist"e. Chrámový sbor pod vedením
Ing. Ji"ího Hlavá%ka a s vynikajícím var-
hanním doprovodem jeho syna MUDr. Ji-
"ího Hlavá%ka p"edvedl mimo"ádný výkon. Kvalitní bylo i vystoupení sboru na 2. svátek
váno%ní, sv. +t!pána.

Q 29. prosince p"edvedla v Lomnici na Brn!nsku kapela Moravanka sv j poslední koncert.
Pod vedením svého zakladatele kapelníka Jana Slabáka hrála a rozdávala radost doma i v za-
hrani%í celých 50 let. Uspo"ádala 'síce koncert , vydala desítky alb a #í"ila slovácký folklor
doma i v cizin!.

Q 30. prosince zem"el ve v!ku 72 let legendární závodník Karel Loprais. +estkrát zvít!zil v
Rallye Dakar s kamionem Tatra. Poslední rozlou%ení s ním se konalo v Ro$nov! pod Rad-
ho#t!m.

Q 1. ledna 2022 nabývá platnos' nový zákon o odpadech. Vedení m!styse schválilo 2 nové
vyhlá#ky, které odpadové hospodá"ství nov! upravují. Svoz sm!sného komunálního odpadu
bude provád!n 1x za 14 dní. Ka$dý plátce
poplatku je povinen do konce ledna podat
na ú"ad m!styse p"ihlá#ku k místnímu po-
platku.

Q 8. ledna prob!hla T"íkrálová sbírka 2022. Ko-
ledníci ji$ sm!li s kasi%kou obcházet domy,
zazpívat a ud!lat k"ídou k"í$ky s písmeny
K+M+B.

Q 10. ledna zem"el ve v!ku 82 let legendární
&lmový re$isér Du#an Klein. Zaslou$il se zej-
ména o vznik 5 díl ;básník <, které velmi
oboha'ly a zjemnily na#i &lmovou scénu.
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Q 13. ledna po 23 hodinách jednání poslanecká sn!movna ud!lila d v!ru vlád! premiéra Petra
Fialy. Ukazuje se, $e nová vláda bude mít v d sledk stálých obstrukcí opozice t!$kou úlohu
v prosazování svých zám!r .

Q 4. února byly v Pekingu zahájeny 24. zimní olympijské hry. Her se zú%astnilo 116 %eských
sportovc . Zlatou medaili vybojovala v ob"ím slalomu na snowboardu Ester Ledecká a bron-
zovou medaili v rychlobruslení na tra' 5000 m Mar'na Sáblíková. Poprvé v historii se
olympijských her zú%astnilo na#e hokejové dru$stvo $en.

Q Ji$ b!hem olympijských her za%alo zesilovat nap!) mezi Ruskem a Ukrajinou. Ruská vojska
obsadila hranice východní Ukrajiny a zaujala pozice i v B!lorusku. Amerika se spojenci také
formují síly a neustále vedou rozhovory s prezidentem Pu'nem. +í"í se obavy z otev"ené
války.

Q 5. února se konal P ejezd Orlických hor na b"!kách. Spolu s 84 ú%astníky jela i bývalá
olympijská medailistka Kv!ta Jeriová = Pecková. Po p"íjezdu na Nový Hrádek p"i#la v soko-
lovn! k chu' gulá#ová polévka.

Q 6. února oslavila anglická královna Al$b!ta II. 70 let od nástupu na tr n. Je nejdéle trvajícím
monarchou na sv!t!.

Q 10. února se prob!hla v Infocentru na +ibeníku vernisá$ Výstavy výtvarných prací $ák místní
základní #koly. Výstava potrvá do poloviny dubna.

Q 12. února T. J. Sokol zorganizovala p"ebor sokolské $upy Podkrkono#ské-Jiráskovy v ob"ím
slalomu. Startovalo 35 závodník , 24 $ák , 2 $eny, 6 mu$ , 2 veteráni a 1 $ákyn! na krátké
tra'. Diplomy byly '#t!ny na míst!, medaile dodala $upa.

Q 20. února v souvislos' 160. výro%í Sokola uskute%nil Rozhlas
Hradec Králové rozhovor s ;vitálním seniorem a ak'vním Soko-
lem< Jeronýmem Holým (83 r.). Desítky let vede ly$a"ský oddíl,
v lét! provádí obnovu turis'ckých zna%ek, v!nuje se cyklis'ce a
T. J. pomáhá spolu s dal#ími seniory v#ude, kde je t"eba. Roz-
hovor vy#el i na internetu.

Q 20. února vyhlásili separa'sté na východ! Ukrajiny mobilizaci a
za%ala masivní evakuace ruských ob%an do Ruska.

Q 21. února p"ednesl prezident Vladimír Pu'n hodinový ne-
kompromisní projev, uznal samostatnost Don!cké a Luhanské
lidové republiky a vypravil tam dle svého vyjád"ení ;mírovou
misi< ruských voják .
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Q 24. února napadla ruská armáda v plné síle Ukrajinu. Bezohledný diktátor, ruský prezident
Vladimír Pu'n, vrá'l do Evropy válku. Bez jakékoliv p"í%iny zaúto%il na mírumilovná m!sta,
Charkov, Mariupol, Kyjev a dal#í. State%ní Ukrajinci v %ele se svým odvá$ným prezidentem
Volodomyrem Zelenským nep"ipus'li kapitulaci. Z oblíbeného komika se stal státník, kterého
obdivuje celý sv!t. Odpor ukrajinských voják i civilist agresor nep"edpokládal. Za Ukrajinu
se postavil celý demokra'cký sv!t. Protestní demonstrace, tvrdé ekonomické sankce, vá-
le%ná a humanitární pomoc, masivní pohyb ute%enc p"ed hr zami války za)m nezabránily
tomu, aby na Ukrajin! neumírali lidé. Dal#í vývoj je nejistý.

Q 4. b"ezna vyhlásila na#e vláda nouzový stav. D vodem je usnadn!ní humanitární pomoci
ukrajinským uprchlík m, kterých p"icházejí 'síce.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E%opské p#ísloví: Zlo vstoupí jako jehla a rozprost#e se jako dub.

Anna Marková

Myslivecké okénko
Myslivecký krou!ek
Ost í!i Nový Hrádek

P"ipravil Zlatko Hála

Vycházka do honitby 2. 3. 2022

!

Poznávací sout!$ na sch zce

15. 12. 2021 "
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Úpln! jednodu#e, paní Jeriová na Nový
Hrádek p"ijela spole%n! s ly$a"ským oddílem
Sokola Studenec, kde za%ínala svoji sportovní
kariéru. Bylo hezké a trochu tak symbolické,
kdy$ jsme v dob! konání zimních olympij-
ských her v Pekingu mohli jet ve stejné stop!
s touto trojnásobnou olympijskou medai-
listkou. Po absolvování p"ejezdu Kv!ta Pec-
ková - Jeriová #la s námi do na#í sokolovny,
kde jsme si spole%n! dali vynikající gulá#ovou
polévku a poté se zapsala do Pam!tní knihy
T.J. Sokol.

P"i této p"íle$itos' nebude na #kodu si
krátce p"ipomenout její pestrý $ivot a spor-
tovní kariéru:

Kv!ta Jeriová, provdaná Pecková, se naro-
dila 10. "íjna 1956 v Jilemnici do rodiny sou-

kromých zem!d!lc hospoda"ících v Zálesní
Lhot!. Ta)nek jako jediný z vesnice nebyl v
jednotném zem!d!lském dru$stvu. Odmala
pomáhala rodi% m, a proto kv li nedostatku
volného %asu odmítala nabídky, aby se stala
%lenkou ly$a"ského oddílu v nedalekém Stu-
denci. A$ po smr' otce a vstupu matky do
JZD za%ala v roce 1970 závodn! ly$ovat. V ro-
ce 1972 se dostala do juniorské reprezentace.
Mezi lety 1974=1984 pat"ila do repre-
zenta%ního týmu (eskoslovenska v b!hu na
ly$ích. Na olympijských hrách v LakePlacid a v
Sarajevu v letech 1980 a 1984 získala dv!
bronzové a jednu st"íbrnou medaili.
Bronzovou medaili vybojovala na mistrovství
sv!ta 1982 v Norsku. Vystudovala pedago-
gickou fakultu v Hradci Králové a dvacet let

V!d!li jste to...?  

Nastal den D a p ed námi byl dlouho o%ekávaný spole%ný p ejezd Orlických hor. Ráno jsem si
doma p i snídani %etl magazín, na jeho! zadní stran" zdravý pohyb propagovala legenda na-
$eho b"!eckého ly!ování Kv"ta Pecková 3 Jeriová. Za pár okam!ik& ta samá Kv"ta vedle nás
sed"la v autobuse a vyrá!ela s námi na ná$ tradi%ní p ejezd. Jak se to tak mohlo stát?

Spole%n" ve stop" s Kv"tou Peckovou 3 Jeriovou

Foto po p#ejezdu Orlických hor 5. 2. 2022, Kv!ta Pecková - Jeriová stojí uprost#ed mezi ly&a#i z Borové
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stála jako u%itelka t!lesné výchovy a zem!pi-
su za katedrou. Svého budoucího man$ela,
vesla"e Zde*ka Pecku, poznala díky rozhovoru
pro %asopis Stadion. Vychovali spolu dv! dce-
ry. V roce 2021 $ila v Litom!"icích a pracovala
v (eském olympijském výboru. V sobotu 5.
února 2022 se zú%astnila 23. ro%níku P"ejezdu
Orlických hor na b!$kách, po"ádaného T. J.
Sokol Nový Hrádek.

Celý strhující p"íb!h
Kv!ty Peckové = Jeriové
si m $ete p"e%íst v rámci
projektu ;Pam!4 náro-
da< (hYps://www.pametnaroda.cz/
cs/peckova-kvetoslava-1956).

Bc. Zden!k Dra#nar

Kv!ta Jeriová p#i závod! v b!hu &en na 10 km na
ZOH v jugoslávském Sarajevu v nezam!nitelné

$epici. Foto Libor Hajský, 'TK

Vy$erpaná, ale  tastná Kv!ta Jeriová, v cíli  tafety &en na 4x5km na ZOH v Sarajevu. Foto Libor Hajský, 'TK

Zápis v pam!tní knize T. J. Sokol Nový Hrádek
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Malá galerie výtvarného um!ní "ák# na$í $koly
aneb kdy$ fantazie, talent a #ikovnost dostanou sv j prostor... Holky, vás u%it je pro m! radost.

V!rka Voltrová

Ellen +palková,
7. ro%ník

Marie Beranová,
9. ro%ník

Silvie (erná,
9. ro%ník
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Al$b!ta Ko%itá, 9. ro%ník

Al$b!ta Ko%itá,
9. ro%ník

And!la +t!pánová,
7. ro%ník

Magdalena Tymelová,
9. ro%ník

Magdalena Tymelová,
9. ro%ník
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Akce, která má du$i

Jak to v$echno za%alo?
Domluvili jsme se (Lubo# Ru[er, Josef

Mach, Radko Hartman, Ladislav Divoký a já),
$e bychom mohli spole%n! jet trasu
z Rokytnice na Nový Hrádek.

Ráno v 5 hodin jsme vyrazili do Nového
M!sta nad Metují. Na#e výbava byla prostá.
D"ev!né ly$e, bambusové h lky, oble%ení ze
#us4áku. Nev!d!li jsme, co nás na h"ebenech
%eká. Nebyla mo$nost p"edem zjis't
n!jaké informace. Vydat se do hor bylo velké
dobrodru$ství a dá se "íct i výzva. P"íroda umí
být nemilosrdná. N!co jako upravené trat!
neexistovalo. Ka$dá parta si musela vy#lapat
stopu sama.

Ocitnout se uprost"ed hor p"iná#elo

mnoho ne%ekaných situací a p"eká$ek,
se kterými si %lov!k musel poradit. No a m!
to pro#kolilo hned na za%átku. Vidím to jako
dnes. Jak jsme hodili ly$e v autobuse na zem,
vypadlo mi z vázání péro. V#iml jsem si toho
a$ v Rokytnici. Tam mi na#t!s) p j%il náhradní
díl jeden místní ob%an. Vracel jsem mu ho pak
v dopisu. Mám je#t! napsanou jeho adresu.
P"emý#lel jsem, $e bych mu napsal, jestli si to
pamatuje. (smích)

Sedíme spolu u kroniky a ta4ka vzpomíná:
Mám napsaných pár poznámek:
P#ed Vrchmezím zlámal jednu ly&i Radko

Hartman a nad Ole nicí Ladislav Divoký.

Nabídky r&zných akcí se na nás denn" valí ze v$ech stran. Není ov$em b"!né, aby m"ly svou
historii, nebo aby se pravideln" opakovaly n"kolik let po sob". Takové akce jsou velmi vzácné
a p iná$ejí silné zá!itky, promlouvají k nám, jako by m"ly du$i.
Jednou z nich je )P ejezd Orlických hor*, jeho! 23. ro%ník se konal 5. 2. 2022 a já jsem si o
n"m povídala se svým ta4kou Pavlem Bohadlem, jedním z p"# )horal&*, kte í spole%n" p e-
jeli Orlické hory poprvé 24. ledna 1981.

Historická fotka - za$ínáme na nám!s( v Rokytnici v Orlických horách 24. 1. 1981
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Oba na t!ch zbytcích dojeli a$ do Ole#nice
a na Hrádek museli pokra%ovat autobusem.
Pepa Mach a já jsme dojeli dom na ly$ích.

Celý den m! hnali t!ma horama, nem!l
jsem kondi%ku jako oni. Byl jsem úpln!
vy"ízenej. Po"ád jsem byl vzadu. Zastavili,
%ekali na m!. Ale jak vid!li, $e je dojí$dím,
sebrali se a jeli dál. To je tak deprimující\
kdy$ u$ máte #anci si odpo%inout, musíte zase
jet.

Na +erlichu jsem vypil snad dva litry
limonády. M!l jsem celý den ukrutnou $íze*.
Jak jsem se napil, síla se mi úpln! vrá'la.
Dokázal jsem pak s Pepou dojet a$ na Hrádek.

Místa bez civilizace, kam se podíváte
v$ude sníh. Museli jste si sáhnout a! ke dnu
svých sil. Jak jste to vid"li s odstupem %asu?

Znovu jsme to jeli za %ty"i roky (1985). Bylo

nás u$ víc. Jeli s námi na#e man$elky a dal#í
známí. Jeli jsme vlakem na nádra$í
v Rokytnici. Dostat se z nádra$í na h"eben
byla vzdálenost 6 km (Hani%ka). Pak teprve
jsme jeli hory.

Poznámka z kroniky:
P#es den sví%lo sluní$ko, ale odpoledne se

zvedl studený vítr. T! ili jsme se, &e si dáme na
"erlichu polévku a k#upavé rohlíky. Celý den
jsme si (m zvedali náladu. Bylo v ak velké
zklamání, bylo zav#eno.

Akce )P ejezd Orlických hor* byla
v minulých letech také speci;cká zp&sobem
p epravy ú%astník&.

V roce 1996 za%ala nová historie. P"idala se
k nám druhá parta ;Nácho]áci<. Pracoval
jsem v Kovodru$stvu. Tenkrát to byl velký
podnik s mnoha provozovnami a znali jsme se

Sraz v Dobru ce u benzinky 17. února 1996 - poprvé, kdy se jelo dv!ma auty.
Zleva stojící: Pavel Jire$ek - '. 'ermná, Daniel Wolf - Vrchoviny, Jarka Dra narová, Josef Pohl, Zdenek

Dra nar, Zdenek Mar%nek - v ichni N. Hrádek, Vilém Sedlá$ek, Milo Voleský, Ji#í Tu$ek - v ichni Náchod.
Zleva v pod#epu: Jára Balcar a Toník Mach - N. Hrádek

Zleva dolní #ada: Alenka Jire$ková (Ko&e níková) - '. 'ermná, Monika Bohadlová (Ballaschová), Lidu ka
Mar%nková, Lidu Bohadlová - N. Hrádek, Vladimír Voleský - Náchod, Jeryn Holý st. - Nový Hrádek
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mezi sebou. Na pobo%ce Náchod pracoval
pan Voleský, který sestavil druhou partu.

Tento rok byl prvním ro%níkem ;P"ejezdu
Orlických hor< pro ve"ejnost. Se#li jsme se
v Dobru#ce u benzinky. Tam jsme si vym!nili
auta a jedna parta jela do Rokytnice a druhá
na +erlich, kde jsme auta zaparkovali a
vyrazili. Na p l cesty jsme se potkali, p"edali si
klí%e od auta a ka$dý si u$ dojel do cíle ke
svému autu.

(asem ú%astníci p"ibývali. P"i nácviku Sletu
v (eské Skalici jsem nabídl ;P"ejezd<
starostovi místního Sokola panu Fischerovi.
V roce 2006 se k nám p"idala jeho velká parta
;Skali%ák <. Tato po%etná skupina s námi jezdí
dodnes.

To je neuv" itelné, p&j%it své auto cizímu
%lov"ku. Tomu  íkám d&v"ra! Nebáli jste se?
Nedo$lo k n"jaké komplikaci?

Samoz"ejm!, $e to byla velká zodpo-
v!dnost. Bylo obdivuhodné, $e s )m nikdo
nem!l problém. Da"ilo se, za celých 20 let se
nestala $ádná nehoda.

Drama'cká chvíle p"i#la, kdy$ jsme se
jednou uprost"ed cesty nepotkali a nepo"ídili
si vym!nit klí%e od jednoho auta. Nem!li
jsme mobily\ nakonec musel jeden "idi%
z dal#ích aut dojet na Hrádek pro rezervní
klí%e. Byla to pro nás zku#enost a následující
roky jsme u$ m!li ka$dý náhradní klí%e,
abychom na sebe nebyli vázaní.

Za poslední t i roky u! se nem"ní auta,
ale jezdí autobusy.

Ano, obava z bezpe%nos' p"i jízd! nás
postupn! dovedla k tomu, $e vyu$ít autobus
bude jist!j#í. Naskytla se to'$ p"íle$itost
p"ihlásit ;P"ejezd< jako sletovou akci pro
SOKOL celé (eské republiky. Díky reklam! byl
p"edpoklad, $e se autobusy poda"í naplnit.

Organizace akce je slo!it"j$í, ne! kdy! jste
se jen tak po )sousedsku* domluvili. Co
zm"na na v"t$í akci p inesla?

Je fajn, $e se m $e zú%astnit více lidí.
Moderní technika umo$*uje si místo
rezervovat, p"edem zapla't. Na druhou
stranu se ztrácí rodinnost. Ne v#ichni
ú%astníci se znají. Kdy$ jsem letos dojí$d!l do
cíle, myslel jsem, $e jsem poslední.

P"ál jsem si to. Za mnou p"ijí$d!l je#t!
jeden pán, neznal jsem ho. Ptal jsem se: ;Vy
nejste od nás?< \... ;Jo, jedu autobusem a za
mnou p"ijede je#t! moje paní.< Nepo#t!s'lo
se mi. Nebyl jsem poslední.

Dal jsem se pak s t!mito lidmi do hovoru
na Sokolovn!, kdy$ jsme dojeli na Nový
Hrádek. _íkali, $e pochází z Kralup n. Vltavou
a jsou milovníky hor. Tou dobou bylo u$ 17
hodin, zajímal jsem se, jak pojedou dom ,
kdy$ to mají tak daleko? _íkali, $e si to za"ídili
jako výlet s p"espáním. Celý den se jim moc
líbil.

Velká parta prý p ijela ze Studence v
Jizerských horách. Napadá m", !e je to tak
trochu )no$ení d íví do lesa*. Lidé z hor
p ijedou do hor.

To je také p"ínos takto organizované akce.
Nejde u$ jen o místní sport, ale mohou p"ijet i
lidé, kte"í cht!jí poznat více horských oblas).

S touto partou p"ijela i paní Kv!ta Jeriová
Pecková (bývalá %eskoslovenská reprezen-
tantka v b!hu na ly$ích. Je trojnásobnou
olympijskou medailistkou z let 1980 a 1984).
(etl jsem od ní zápis v sokolské kronice, kam
nám napsala: ;D!kuji za krásnou prohlídku
Orlických hor.<

Mo$ná by n!kte"í lidé jinak nem!li
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p"íle$itost na#e ne tak známé hory poznat.
Leto#ní ro%ník byl nejsiln!j#í, zú%astnilo se 84
b!$c .

Jaké to pro Tebe je, znát akci od úplného
za%átku a vid"t, jak vyrostla?

Je to p!kný. B!hem t!ch let vznikla foto
kronika. Musím tam p"idat leto#ní fotky. Je to
spousta vzpomínek a pocit , které se vrací,
kdy$ si ji prohlí$ím. Rád ji p j%ím k pro-
hlédnu) v#em, kdo by o ni m!li zájem.

A je$t" poslední otázka: Jak se Ti letos jelo
a co bys cht"l %tená &m vzkázat?

Byl ideální sníh, do kopce to krásn! stou-

palo, z kopce jsme si to u$ívali. Chvilkami
vysvitlo sluní%ko a ty zachumelené stromy\
no, nádhera.

Cht!l bych pod!kovat v#em lidem, kte"í se
této akce zú%astnili i t!m, kte"í se plánují
ú%astnit dal#ích ro%ník . Dá-li B h, t"eba se
mi je#t! povede dojet poslední. (smích)

Zárove* d!kuji v#em, kdo p"isp!li a
p"ispívají k organizaci spole%ného zá$itku.

Ké$ radost z pohybu a z krásy ;na#ich hor<
p"edáváme dal#ím generacím.

D!kuji za rozhovor.
Ji"ina Novotná

Poznámka redakce: text jsme ponechali zazna-
menaný v auten%ckém Pavlov! dialektu.

Pavel Bohadlo v roli organizátora autobusové do-
pravy na Hani$ce 3. 2. 2018 - 20. ro$ník

5. 2. 2011 na srazu u dobru ské benzinky
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23. ro ník p%ejezdu Orlických hor na b!"kách

V sobotu 5. února 2022 se ráno se#lo na
"novohrádouském" nám!s) 84 state%ných
borc a borky*, kte"í nasedli do dvou
p"ipravených autobus a vyrazili na
parkovi#t! pod +erlichem - výchozího místa
p"ejezdu. Za)mco autobusy následn! odjely
do cíle celé akce na Panské Pole u Rokytnice v
Orlických horách, cesta b!$ka" pokra%ovala
na nejvy##í bod celé trasy ke srubu horské
slu$by pod Velkou De#tnou, kde bylo mo$né
se ob%erstvit. Kdo cht!l, mohl se také podívat
na rozhlednu na vrcholu Velké De#tné.

Po%así a sn!hové podmínky byly naprosto
jedine%né. Do kopce ly$e stoupaly a sjezdy
byly díky %erstvému, m!kkému sn!hu na
tvrdém podkladu bezpe%né. I sluní%ko
nakonec na chvilku vykouklo a bylo vid!t do

údolí. Kdo nesp!chal, mohl se zastavit u
Kun#tátské kaple, od které to ji$ není daleko k
dal#ímu ob%erstvovacímu bodu na P!'ces).
Zde ji$ m!li ú%astníci polovinu cesty zdárn! za
sebou a %ekal je u$ jen jeden v!t#í výstup a
pak krásná dlouhá rovinka k rozhledn! na

Budeme moci po ro%ní odmlce zp&sobené restrikcemi kv&li nemoci Covid-19 op"t uspo ádat
tradi%ní p ejezd Orlických hor na b"!kách? Tuto otázku si polo!ili %lenové výboru T. J. Sokol
Nový Hrádek na svém zasedání v prosinci 2021. Vedle tradi%ních neznámých, které
ka!doro%n" p edstavuje p ípadný nedostatek sn"hu nebo hrozící vich ice, se to#! op"t p idal
Covid-19 se svou nejnaka!liv"j$í mutací omikron. Po diskuzi, ve které se zva!ovala v$echna
pro a pro#, jsme se nakonec rozhodli to risknout a 23. ro%ník p ejezdu Orlických hor
uspo ádat.
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Anenském vrchu a záv!re%ný sjezd k
parkovi#' Panské Pole. Jindy nebezpe%ný
rychlý se#up byl díky %erstvému sn!hu po
zdolání 23 kilometr doslova za odm!nu.

Díky tomu, $e byly k dispozici dva
autobusy, nikdo nemusel dlouho %ekat na
odjezd zp!t do Nového Hrádku. Zde pak
v#echny ú%astníky v sokolovn!
p"ivítaly místní sokolky se svou
skv!lou gulá#ovou polévkou.

Co "íci záv!rem? Leto#ního
p"ejezdu se zú%astnili ly$a"i z
nejr zn!j#ích kout na#í republiky,
konkrétn! to bylo: 34 ly$a" z
Nového Hrádku, 16 z (eské Skalice, 8
ze Studence, 7 lidí z Borové, 4 z
Brna, po 2 z Kralup nad Vltavou,
Náchoda, (ernilova a Ohni#ova a po
jednom ze Sn!$ného, Trutnova,
Prahy, Vanovky, Plzn!, (eské (ermné
a Dolního Újezdu. Svou ú%as) nás

poc'la i trojnásobná olympijská medailistka
Kv!ta Jeriová-Pecková. V#ichni ú%astníci
leto#ního p"ejezdu Orlických hor celou tra4 ve
zdraví zvládli a jejich spokojenost byla
nejv!t#í odm!nou organizátor m v %ele s
p"edsedou ly$a"ského oddílu Jeronýmem
Holým st.

S vyu$i)m podklad zakladatele akce

Pavla Bohadla zpracoval ná%elník

T. J. Sokol Nový Hrádek Ing. Pavel Sobotka
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Na#i výjezdovou jednotku tvo"í 22 %len . S
cisternou CAS 20-S2R byla povolána celkem k
16 poplach m. Hned z kraje roku tj. 8. ledna
se %lenové výjezdového dru$stva zapojili do
vyta$ení vozidla nebezpe%n! zasahujícího do
vozovky z p"íkopu ve Sn!$ném. Následovalo
odstran!ní stromu, kterému hrozil pád v %ás'
obce Nový Hrádek - Doly. Situace byla nahlá-
#ena "idi%em sypa%e technických slu$eb, a to
14. ledna.

Obdobná situace nastala i 19. ledna, kdy
op!t do#lo k omezení provozu komunikace
sm!rem na Borovou kv li popadaným
strom m. V ten samý den byla na#e jednotka
je#t! jednou povolána do místního podniku
jako technická pomoc. B!hem cesty na místo
v#ak byla odvolána.

23. února byl likvidován po$ár sazí v komí-
n! rodinného domu v Náchodské ulici. Ho"ící
saze byly sra$eny kominickým ná"adím, v ko-
teln! je hasi%i v dýchacích p"ístrojích vybírali a
vynesli ven k doha#ení. Krom! místních za-
sahovali dobrovolní hasi%i z Ole#nice v Or-
lických horách a profesionální hasi%i z
Dobru#ky. K dispozici byl i automobilový $eb-
"ík.

5. b"ezna byla na $ádost Zdravotnické zá-
chranné slu$by provedena pomoc s transpor-
tem pacienta z bytu do sanitky zde v Novém
Hrádku. Krom! nás dorazili na místo také
profesionální hasi%i z Dobru#ky.

2. kv!tna v ned!li %asn! zrána vyjeli hasi%i
k odstran!ní stromu, který le$el p"es celou #í"i
vozovky poblí$ (í$kova mlýna. Na míst! jsme
spolupracovali s HZS Dobru#ka. K po$áru pa-
seky u obce Mezilesí do#lo b!hem ned!lního
odpoledne 9. kv!tna. Na plo#e zhruba 20 x 20
m ho"elo kles) po pálení. Ha#ení netrvalo ani
hodinu, #koda nevznikla. Na míst! se sjeli
profesionální hasi%i z Dobru#ky a dobrovolné
jednotky z Mezilesí, Nového Hrádku a Nové-
ho M!sta nad Metují.

Hned druhý den 10. kv!tna po p"edchozím
po$áru vyjeli hasi%i ke vznícení paseky u obce
Sn!$né. Ho"elo na plo#e cca 200 x 200 m. Na-
sazeno bylo n!kolik proud C, voda byla do-
pravována kyvadlov! z nedalekého pr myslo-
vého areálu. Zasahovali profesionální hasi%i z
Dobru#ky a Rychnova nad Kn!$nou a dobro-
volní hasi%i z Nového M!sta nad Metují,
Nového Hrádku, Slavo*ova, Ole#nice v Orlic-
kých horách, De#tného v Orlických horách a
Bohda#ína.

Zpráva o  innosti SDH za rok 2021
Stra$ák s názvem SARS-COV 19 nás provázel i rokem 2021. Nelehká doba se odrazila i v ak-
#vitách na$eho sboru. +innost sboru z&stala stále je$t" omezena. I p esto, jak budete %íst dá-
le, za námi z&stala spousta hotové práce. Výjezdy na$í jednotky k nahlá$eným zásah&m,
údr!ba materiálního zabezpe%ení sboru, n"co málo $kolení a pár kulturních akcí, které se
daly p es letní a podzimní m"síce s#hnout.
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T"e) den v "ad! - 11. kv!tna, t"e) po$ár
lesního porostu. Tentokrát na je#t! v!t#í
plo#e, ve strmém svahu, postupující z mý'ny
do vzrostlého mladého lesa. Na okraji obce
Sn!$né sm!rem k obci Sedlo*ov. Krom!
dal#ích sv!dk po$ár v za%ínající fázi zpozo-
rovali i hasi%i, kte"í zasahovali u jiného po$á-
ru. Stoupající %erný kou" byl patrný ze
#irokého okolí a vzhledem k charakteru po$á-
ru byly také postupn! ze #irokého okolí dle
pot"ebné techniky povolány posilové jed-
notky. Vyhlá#en byl t"e) stupe* po$árního
poplachu. Ak'vována byla také letecká hasi%-
ská slu$ba, k jejímu nasazení v#ak ji$ nedo#lo.
Na zásahu se podílely profesionální jednotky
z centrální stanice Hradec Králové, ze stanic
Náchod, Rychnov nad Kn!$nou a Dobru#ky,
dále jednotky dobrovolných hasi% z T"ebe-
chovic pod Orebem, Nového M!sta nad Me-
tují, Nového Hrádku, Náchoda, Velké
Jesenice, Slavo*ova, De#tného v Orlických
horách, Dobrého, Kostelce nad Orlicí, Ole#ni-
ce v Orlických horách, Solnice, Vamberka,
Dobru#ky a Bohda#ína a polské jednotky z
obcí Lewin Klodzki a Duszniki Zdrój. S do-
pravou hadic a materiálu pomohly %ty"kolky
Policie (R a Horské slu$by.

12. kv!tna suché a v!trné po%así zp sobilo
%tvrtý a na#t!s) poslední lesní po$ár %tvrtý
den v "ad!. Tentokrát na pasece po pálení
t!$ebních zbytk ve stráni nad Bukoveckou
ulicí. Ve spolupráci s profesionály z Dobru#ky
a kolegy z Bohda#ína a Ole#nice v Orlických
horách uha#eno za hodinu bez dal#ích #kod.

Od závady na elektroinstalaci do#lo k po$á-
ru gará$e u obytného domu na Krahul%í. Ten-
to výjezd je spojen s datem 8. %ervna. V dob!
p"íjezdu hasi% ji$ gará$ ho"ela plamenem a
ohro$ovala nedaleký d m, který se nakonec
p"ed plameny poda"ilo uchránit. Kdy$ se
po$ár nadále ne#í"il, bylo t"eba rozebrat kon-
strukci gará$e i %ást st"echy na dom!. Zásah
doprovázelo horké po%así a jeliko$ jeho v!t#í
%ást probíhala v dýchací technice, byl fyzicky
velmi náro%ný. Tém!" %ty"i hodiny zasahovali
profesionální hasi%i z Dobru#ky a Náchoda a
dobrovolní z Dobru#ky, Bohda#ína, Nového
M!sta nad Metují, Nového Hrádku a Ole#nice
v Orlických horách. Po$ár zp sobil #kodu p"es
500 'síc korun, uchrán!no bylo cca 2,5 milio-
nu korun.

21. %ervna zdravotnická záchranná slu$ba
po$ádala o pomoc s transportem pacienta z
domu do sanitky ve Sn!$ném. Na míst! jsme
spolupracovali s hasi%i z Dobru#ky.

Na $ádost starosty na#í obce jsme spolu s
hasi%i z Dobru#ky provedli odstran!ní %ás'
uvoln!né st"echy, která hrozila pádem na
chodník v Náchodské ulici zde v Novém
Hrádku. Po dobu práce automobilového $eb-
"íku na silnici byl provoz odklon!n po míst-
ních komunikacích. Tento výjezd se uskute%nil
t!sn! p"ed koncem #kolního roku, a to 26.
%ervna.

Koncem prázdnin jsme provedli likvidaci
vosího hnízda na p d! obecní prodejny ve
Sn!$ném.

B!hem lesní t!$by, která probíhala koncem
zá"í, do#lo ke str$ení drát elektrického ve-
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dení pokáceným stromem. Ve spolupráci s
energe'ky a profesionálními hasi%i z Dobru#-
ky byl strom roz"ezán, odklizen a následn!
obnovena dodávka elekt"iny. Tento zásah
jednotek prob!hl 20. zá"í.

První tak'cké cvi%ení nás %ekalo 30. "íjna v
Ole#nici v Orlických horách, kde bylo hlavním
tématem odv!trání objektu p"i po$áru. Druhé

cvi%ení prob!hlo následn! 2. listopadu na le-
'#' ve Velkém Po"í%í, kde prob!hl výcvik
jednotek p"edur%ených pro pln!ní letecké
techniky na téma <Pln!ní záv!sného bambi
vaku pod vrtulníkemq. Byla pro nás %est se
toho také ú%astnit.

Devátým rokem je na#e jednotka za"azena
v obci Sn!$né do jejího poplachového plánu.
To znamená, $e ji$ pro zmín!nou obec plníme
pro'po$ární úkony na#í místní jednotky. Práce
výjezdu a i ostatních %len není jen v
samotných zásazích, ale i pomoc v krizových
situacích, do kterých pat"í doba nouzového
stavu. V#echny zásahy probíhaly s profesio-
nálním p"ístupem na#í dobrovolné jednotky.
Ve#kerá práce %len výjezdu byla v souladu s
pokyny a zásadami pro'epidemických opat-
"ení a dodr$ování po%tu mo$ných osob p"i té-
to %innos'.

Povinnos) sboru je provád!t pr b!$nou
údr$bu a kontrolu hasi%ského vybavení dle
provozních deník . Zde zmi*me PS12, PS16,
elektrocentrálu, ponorné %erpadlo, kalové
%erpadlo a motorovou pilu. Pravidelnou STK
pro#la i CAS20. Nov! byly po"ízeny pracovní
sv!tlomety na Tatru, 8 ks jednorázových pro-

'infek%ních oblek + 4 ks #)t , 14 ks komple-
t PS II Nomex, 2x 2 páry rukavic na dopln!ní,
výjezdový tablet s dr$ákem do Tatry, internet
do hasi%ské zbrojnice, nový svolávací systém
se zp!tnou vazbou a su#ící sk"í* na od!vy.

Mezi na#e priority pat"í i neustálé pr -
b!$né vzd!lávání %len . Zde zmi*me nap". od-
bornou zp sobilost obsluhy motorové pily,
kterou absolvovali bratr Libor P"ibyl a bratr
Adam Poul, dále pak dv! okrsková #kolení na
Jest"ebí, kde p"edná#eli kolegové z HZS Ná-
chod. Tématem byla likvidace po$áru s p"íto-
mnos) tlakových nádob v%etn! osv!tlení za
sní$ené viditelnos', v$dy podle mo$nos) a vy-
bavenos' jednotlivých sbor .

Kv li restrikcím byla %áste%n! omezena i
práce s d!tmi v%etn! sout!$í, kterých se d!'
ka$dým rokem ú%astní. Svoje znalos' mohlo
na#ich 22 mladých hasi% p"edvést celkem na
#es' závodech. Ve speciálním pro'covidovém
re$imu prob!hlo v areálu Z+ Plhov okresní ko-
lo hry Plamen. Sout!$ící dru$stva se na
jednotlivých disciplínách st"ídala tak, aby se
nepotkala s ostatními soupe"i. Vyhodnocení
výsledk probíhalo následn! bez p"ítomnos'
závodník . Dru$stvo star#ích obsadilo %tvrté
místo. Ve #tafetách a po$árním útoku se utkali
mladí hasi%i na h"i#' pod rozhlednou v
Wernov!, bylo to 11. zá"í. Dru$stvo star#ích na-
konec získalo t"e) místo.

2. "íjna hasi%i z Hronova p"ipravili dal#í sou-
t!$ pro mladé hasi%e v netradi%ních disciplí-
nách, které plnili v prostoru revitalizovaného
Jiráskova parku. Na#e barvy hájili dv! p!'-
%lenné hlídky, jedna z nich obsadila dvanácté
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místo a druhá místo t"e). O sladkou cenu v
podob! dortu se pak pod!lili v#ichni. Po ro%ní
covidové pauze se i na Mezilesí vrá'l závod
po$árnické v#estrannos'. V kategorii star#ích
startovaly dv! na#e hlídky, první z nich obsa-
dila patnácté místo, druhá #estadvacáté. Jako
v$dy i letos jsme se p"i tomto branném závo-
du podíleli na organizaci personálním ob-
sazením n!kolika stanovi#4.

Pro zpest"ení programu d!) na hasi%ském
krou$ku se vedoucí sna$í najít i jiné ak'vity
ne$li jenom samotný po$ární sport. Je#t!
p"ed koncem #kolního roku prob!hl s d!tmi
vý#lap na na#i rozhlednu +ibeník s náv#t!vou
infocentra. B!hem prázdnin se pak d!' moh-
ly zú%astnit soust"ed!ní, které za%alo výletem
na kolob!$kách podh "ím Orlických hor. Trasa
vedla z k"i$ovatky Úhor p"es Sedlo*ov na
Polom, kde prob!hla komentovaná prohlídka
pevnos' Sku'na a pak zp!t dom na Nový
Hrádek. Zde pak na d!' %ekalo ob%erstvení v
podob! ve%e"e v restauraci Na Kovárn!,
zmrzlinka a diskotékový ve%er. A kdo by ne-
znal oblíbenou #ipkovanou? Tu si d!' zahrály
b!hem poslední sch zky, která se konala
je#t! venku. Bylo to ji$ v podzimní %as, a to
25. "íjna. Na konci nechyb!la samoz"ejm!
sladká odm!na.

Co se tý%e kulturních a sportovních akcí,
které jako sbor po"ádáme, stojí za zmínku
pou4ové opékání, kam dorazila také st"elnice
a houpa%ky. Zájemci mohli p"isp!t na materi-
ální pomoc pro obce pos'$ené %ervnovým

tornádem na ji$ní Morav!. Ná# hasi%ský sbor
také daroval &nan%ní obnos a spole%n! s vy-
branou %ástkou v#e p"edal zasa$eným obcím.

V zá"í se také konala Náchodská hasi%ská
liga i Drakiáda, která se op!t vyda"ila. Po%así
p"álo, sluní%ko sví'lo a vítr foukal, chvílemi a$
moc. Bylo vid!t spoustu nádherných drak ,
kte"í se vzná#eli a$ nad nám!s)m, no prost!
krása. Ji$ tradi%n! byly d!tem p"edány poháry
za nejlep#í a nejorigináln!j#í draky a n!jaké ty
sladkos', které také ud!laly radost. Wenské
obsazení sboru op!t nezklamalo a napeklo
spoustu dobrot ke káv!.

Nechyb!la ani Mikulá#ská nadílka na
hasi%ském h"i#'. Balí%ky darované ú"adem
m!styse jist! pot!#ily v#echny d!' a
oh*ostroj pak ud!lal radost i nám v#em p"i-
hlí$ejícím. Byl, jak jinak, op!t nádherný. No a
ten sva"á%ek a gro%ek si vynahradíme p"í#)
rok, nebojte.

Seriál Náchodské hasi%ské ligy se u nás na
Novém Hrádku práv! podzimním kolem

otevíral. Datum p"ipadl na 4. zá"í.
Kv li restrikcím se jarní kolo závo-
d v bec neuskute%nilo. Vzhle-
dem k p"edpokládané men#í
ú%as' závodních dru$stev a také
men#ímu po%tu vypsaných termí-
n bylo rozhodnuto, $e se bude
sout!$it ve dvou nezávislých ko-
lech. Jako první se na start tra-
di%n! postavilo dru$stvo
domácích mu$ , které svým
pokusem p"ekvapilo diváky i sa-
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mo sebe. Dosa$ený %as 26,38q nikdo dal#í v
prvním kole nep"ekonal. Navíc %as 25,41q na
rychlej#ím proudu byl nejlep#ím %asem prou-
da"e v celém odpoledni. Pomyslné stupn! ví-
t!z 1. kola pak doplnily Naho"any (26,91q) a
Kramolna (27,55q). V druhém kole se na#im
mu$ m da"ilo o chlup h "e a s %asem 27,97q
obsadili %tvrtou p"í%ku za Bukovicí (26,06q),
Ohni#ovem (26,45q) a Kramolnou (27,58q).
První pokus domácích $en skon%il v %ase
35,01q. Body za medailové umíst!ní v prvním
kole si odvezly (ern%ice (28,40q), Bla$kov
(28,92q) a Kramolna (29,19q). V druhém kole
se na#im $enám povedl p!kný pokus v %ase
29,42q, medaile dostaly $eny z Ohni#ova
(27,38q), Kramolny (28,62q) a Velkých Pet-
rovic (28,88q). Jsme velmi vd!%ní, $e se nám
v#echny tyto akce poda"ilo uspo"ádat a d!-
kujeme, $e jste se jich zú%astnili.

V lo*ském roce spousta na#ich %len slavi-
la svá významná jubilea. Jmenovit! to jsou:
Duchá%ková Veronika 20 let, Siegelová Adéla
25 let, Vanická Andrea 25 let, Siegelová Nikola
30 let, Hlou#ek Václav 35 let, Bek David 40 let,
Hrubý Vlas'mil 40 let, Mencl Ji"í 45 let, Po-
volný Roman 45 let, Tulejová Jana 45 let,
Rázlová Iveta 50 let, Siegelová Waneta 50 let,
Lanta Radomír 55 let, Ru[erová Renata 55 let,
Bek Ji"í 60 let, +kolník Fran'#ek 75 let a
Kopecký Mojmír 95 let. V#em Vám jménem
sboru gratuluji a p"eji hlavn! pevné zdraví.

Bohu$el p"icházejí i smutné chvíle a jednou
z nich je i odchod jednoho na#eho
dlouholetého %lena bratra Rudolfa
Du#ánka. Byl významným %lenem na-
#eho sboru a v$dy na n!ho budeme
vzpomínat.

Plán má ná# sbor do budoucna
mnoho, a proto netrp!liv! %ekáme na
zlep#ení situace, aby se v#e op!t vrá-
'lo do starých kolejí.

Pod!kování za spolupráci a
vst"ícnost pat"í ú"adu m!styse, v#em
ostatním slo$kám zde v Novém Hrád-
ku a p"edev#ím Vám v#em, kte"í sle-

dujete %innost na#eho sboru a podporujete
ho ú%as) na po"ádaných akcích.

Jménem svým a jménem Sboru dobro-
volných hasi% Nový Hrádek p"eji a4 nám
v#em nový rok p"inese spoustu rados',
nových výzev a inspirací. P"eji Vám mnoho
zdraví, opatrujte se!

Petra P"ibylová

jednatelka sboru
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Popele ní st%eda, POPELEC
Na za%átku postní doby je úkon v celém církevním roce oje-
din"lý. Zna%íme si %elo popelem se slovy: )Pomni, %lov"%e, !e
prach jsi a v prach se obrá-$!* Tento úkon doprovází výzva:
)Zm"(te své smý$lení a uv" te evangeliu!*

Co zna%í popel, to je nám srozumitelné - je
to symbol pomíjivos' v!cí kolem nás, symbol
pomíjivos' i nás samých.

Ale co zna%í výzva ke zm!n! smý#lení, k
obrácení, k pokání? Kam a pro% se máme ob-
racet, pro% se máme stále napravovat - to u$
tak srozumitelné není.

Kdybychom byli národ námo"ník , v!d!li
bychom víc o bo%ních proudech a v!trných
poryvech, které svád!jí ze správného sm!ru.
Kdybychom byli pilo', m!li bychom v krvi po-
t"ebu stálého korigování letu. Ale my jsme
suchozemci a nás na cestách vedou silnice a
kolejnice. K ob%asné kontrole, zda jdeme
$ivotem správným sm!rem, ke korektu"e na-
#eho $ivotního zam!"ení nás musí n!co p"i-
m!t.

V okruhu církevního roku je takovým
impulzem znamení popela. V následující
postní dob! máme provést korekturu, ná-

pravu svého smý#lení, mluvení, jednání - má-
me nov! a lépe zam!"it sv j $ivot správným
sm!rem.

Aby se nám to da"ilo, musíme mít
správnou mo'vaci a ka$dé ráno si p"ipo-
menout: o% chci dnes usilovat a pro%.

Aby se nám to zda"ilo, vyu$ívejme na po-
moc v#ech duchovních zdroj síly - st"elné
modlitby b!hem dne a svatého p"ijímání
aspo* duchovního, kdy$ nem $eme mezi
týdnem na m#i svatou.

Aby na#e svatopostní úsilí o obrácení bylo
úsp!#né, nesmí to být bolavá d"ina, b"emeno
$ivota, ale úsilí radostné.

Pus4me se chut! do díla, které nás uchrání
$ivotních zbloud!ní a ztroskotání. U%me se,
jak zm!nit své smý#lení a hloub!ji uv!"it
evangeliu.

Ladislav Simajchl, foto: www.vira.cz,
pro FO p"ipravil P. Teodor Pajak MSF, fará"

Postní doba kon í Bílou sobotou. Zde sv!cení velikono ní svíce 3. 4. 2021.
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P%ebor "upy v ob%ím slalomu 2022

Do závodu se p"ihlásilo 42 a startovalo 35
závodník , z toho pouze jedna nejmen#í
$ákyn! na zkrácené tra'. Hlavního závodu se
zú%astnilo 24 $ák , 2 $eny, 6 mu$ a 2 ve-
teráni.

V#ichni odjeli 2 kola v tra' postavené na
slalomáku vedle vleku. 2. kolo bylo mírn!
p"estav!no do vy##í rychlos'. Podmínky byly
tém!" dokonalé, sníh zmrzlý a tvrdý. Tra4 byla
vyzna%ena zavrtanými kloubovými ty%emi.
Výsledky výpo%etní technikou, diplomy

'#t!né na míst! na kvalitní le#t!ný karton.
(ást cen v!novala $upa, v!t#ina cen ly$a"ský
oddíl. Wupa dodala medaile.

Závod prob!hl s n!kolika opakovanými
starty vinou nespolehlivého startovacího
za"ízení, ale bez protest i p"ipomínek, ke
spokojenos' zú%astn!ných. Po%así p"íjemné,
zázemí s nejnutn!j#ím ob%erstvením v areálu.
Nespolehlivost start zap"í%inilo premiérové
místo startu vytvo"ené navezenou hlínou
t!sn! u dojezdu vleku. Toto místo je ji$ p"íli#

Ly!a ský oddíl Sokola Nový Hrádek uspo ádal v sobotu 12. 2. 2022 p ebor sokolské !upy
Pokrkono$ské 3 Jiráskovy ve sjezdovém ly!ování v areálu Panská strá( v Novém Hrádku.
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zas)n!né zlomem terénu, tak$e paprsek se
ob%as do cíle nedostane. Bude nutné to "e#it
s autorem %asomíry a pravd!podobn! spojit
start s cílem kabelem.

P"ipravit závod ve sjezdovém ly$ování je
pracné, %asov! náro%né i drahé (provoz
rolby). V den závodu pracuje od %asného rána

%eta hlavních a pomocných %inovník . Trápí
nás, $e naprostá v!t#ina sokolských závodník 
je z místního oddílu. Z ostatních jednot p"ijeli
v nepatrném po%tu pouze ly$a"i z (eské
Skalice a Dvora Králové. Po minulém p"eboru
v roce 2019 jsme rozhodli o pozvánce

sp"ízn!ných sousedních oddíl . Pozvali jsme
tedy ly$a"e z Nového M!sta a Ole#nice, závod
to zatrak'vnilo a p"ineslo nám to startovné.
Pokud nebude p"ipomínek, p"í#t! pozveme i
d!' z De#tného a Teplic.

Jeronym Holý st.

"editel závodu a p"edseda oddílu ly$ování
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D!' i dosp!lí, kte"í se závodu ú%astnili, byli
p"ipraveni se poprat o co nejlep#í výsledky. Je
velice t!$ké d!tem vysv!tlovat, jak jezdit v
brankách ob"ího slalomu, kdy$ na domácí
sjezdovce není dostatek sn!hu, ale to nebyl
p"ípad leto#ní sezóny. Tak$e závodníci byli
ur%it! nervózní, ale p"ipraveni.

Po"adatelé ze Sokola St"edokluky p"ipravili
dv! kola ob"ího slalomu na perfektn!
upravené, av#ak hodn! tvrdé a ledovaté
sjezdovce.

D!' se po dvou hodinách jízdy autem
seznámily n!kolika jízdami s kopcem a
následovala prohlídka tra'. Sv!domit! si
na%etly tra4 a pus'ly se do prvního kola. V$dy
d!tem "íkáme, $e nejd le$it!j#í je závod
dokon%it, a to se povedlo. V#ichni jsme
úsp!#n! dokon%ili první kolo ob"ího slalomu a

s velkým o%ekáváním sledovali svoje %asy. K
velké rados' jsme zjis'li, $e v#ichni jsou na
p"edních pozicích a bojují o medaile.

Pro nejmlad#í závodníky byl závod
jednokolový. Po prvním kole prob!hlo
vyhlá#ení nejmlad#í kategorie, kde jsme m!li
p!t závodník . Získali jsme %ty"i pódiová
umíst!ní a jedno %tvrté místo.

Star#í závodníci se za%ali p"ipravovat na
druhé kolo ob"ího slalomu. Op!t prob!hla
prohlídka tra' a #lo se závodit. D!' v!d!ly,
jak si stojí po prvním kole. Nemohou v#ak
druhé kolo podcenit, a tak se za%alo závodit s
plným nasazením. Jako p"íklad uvádíme
Luká#e Sychrovského, který byl po prvním
kole druhý se ztrátou 5 se'n sekundy na
prvního. Druhé kolo zajel perfektn! a v cíli se
dozv!d!l, $e p"ekonal soupe"e o více jak p l

P%ebory &OSAldrov 2022
Po ro%ní p estávce se v Aldrov" v Krkono$ích uskute%nily P ebory +eské obce Sokolské v
alpském ly!ování, závod v ob ím slalomu. Z ly!a ského oddílu Sokol Nový Hrádek se
zú%astnilo 15 závodník&. Na závody jsme vyrá!eli s op#mis#ckou náladou, proto!e leto$ní
ly!a ská sezóna se velice p"kn" rozjela, na Hrádku jsme ly!ovali u! p ed Vánoci. Výborné
podmínky pro u%ení a trénování d"- byly i na tradi%ním p edváno%ním soust ed"ní v Peci
pod Sn"!kou. Následovala p íprava na domácí Panské stráni. Dostatek sn"hu nám umo!nil
uspo ádat !upní závody, a ty se ukázaly jako dobrá p íprava na celostátní P ebory +OS.
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P#eborník Filip Sychrovský P#eborník Josef Bek

P#ebornice Veronika Machová
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sekundy. Tak$e se po sou%tu %as stal p"eborníkem (OS.
Dá se s tro#kou nadsázky "íci, $e ná# oddíl vyhrál, co se

dalo. Celkem nastoupilo k závodu 15 závodník a získali
jsme 12 medailí. P"eborníky (OS se stali %ty"i na#i ly$a"i:
Filip Sychrovský, Josef Bek, Luká# Sychrovský a Veronika
Machová. Navíc Veronika Machová byla vyhlá#ena
nejrychlej#í závodnicí celého závodu.

Dom jsme odjí$d!li s dobrým pocitem, $e se nám
závody povedly. Ly$a"ská sezóna na Hrádku ji$ nejspí#e
skon%ila, av#ak s trénováním stále pokra%ujeme, aby na#i
ly$a"i byli v budoucnu úsp!#ní jako leto#ní rok.

David Bek, Václav Sychrovský

Celkový nejrychlej í závodník
Veronika Machová

P#eborník Luká Sychrovský

Zveme vás na kv"tnové akce:

Ned!le 1. 5. 2022

P"vecký sbor Kácov
bene&%ní koncert na po"ízení zvonu

Sobota 7. 5. 2022 v 6:00 hodin

Pou4 do Vambe ic
Sobota 14. 5. 2022 od 7:00 hodin
Hrádouská va e%ka
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Vernisá" výstavy prací "ák# na$í $koly

Vernisá$ zpest"ily svými hudebními vstupy
d!v%ata 9. ro%níku. I malé ob%erstvení bylo dí-
lem $ák #koly. Úvodního slova o výstav! se
zhos'l u%itel Marian Páchnik, poté i paní "edi-
telka Lenka Dudá#ková.

Na galerii m $ete spat"it 13 panel tema-

'cky rozd!lených. P!t prvních se týká tvorby
$ák 1. stupn!. Máte mo$nost nahlédnout
pod um!leckou pokli%ku a seznámit se s pest-
rými výtvarnými technikami jako nap". pe-
rokresba, pastel, tempera, kolá$, gra&ka,
so|-art, s tématy jako &gura, portrét, zá'#í,
krajinomalba, abstrakce.

Myslím, $e náv#t!vník infocentra neopo-
mene vystoupat schody na galerii a jist! ocení
um, talent, nadání, ale i odvahu mladých vý-
tvarník , kte"í se s n!kterými technikami se-
tkali v bec poprvé.

Výstava potrvá do poloviny dubna
2022.

Mgr. Marian Páchnik,

u%itel

Ve %tvrtek 10. 2. se v informa%ním centru u rozhledny na 'ibeníku konala vernisá! výstavy
výtvarných prací !ák& Z' Nový Hrádek. Vystavená díla jsou pr& ezem prací !ák& od první t í-
dy po devátou b"hem lo(ského kalendá ního roku.
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Pestrá  innost SDH za átkem leto$ního roku

28. 2. 2022 V hasi$cské zbrojnici mladí hasi$i nacvi$ují vázání uzl+ na nadcházející
závody po&ární v estrannos%

21. 1. 2022 "kolení po&árních hlídek v sokolovn! - op!t  kolil Ale "imerda
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3. 3. 2022 Nakládání humanitární sbírky v Dobru ce pro rodiny ve Lvovské oblas%

5. 3. 2022 Po dvou letech koronavirových opat#ení se v sokolovn! uskute$nil oblíbený Hasi$ský ples
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Sobota 9. 4. 2022 v 18 hodin KINO Nový Hrádek

Divadelní spolek F. A. +ubert Dobru#ka

Strý%ek Harry
Komedie z pera %eské autorky Aleny Herman nás zavede do

domu milioná"e Harryho Binghama v Londýn!, kde je hlavní
osobou jeho v!rný sluha James. Ten nás také provází po celé
p"edstavení. Ve h"e je plno jemného anglického humoru a na záv!r
%eká také velké p"ekvapení.

Vstupné: 50,- K 
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Pane, ty ví lépe ne& já, &e den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý.

Chra/ mne p#ed domn!nkou, &e musím p#i ka&dé p#íle&itos% a ke ka&dému tématu n!co #íci.

Nau$ mne, abych byl uvá&livý a ochotný pomáhat,
ale abych p#i tom ne ;oural a neporu$níkoval.

Zdá se mi, &e je  koda u p#emíry moudros% nerozdávat -
ale ty, Pane, ví , &e bych si rád udr&el pár svých p#átel.

Nau$ mne, abych dovedl ml$ky sná et své nemoci a ob(&e.
P#ibývá jich a chu; hovo#it o nich roste rok od roku.

Netroufám si prosit, abys mi dal dar s rados( poslouchat druhé, kdy& lí$í své nemoci,
ale nau$ mne trp!liv! je sná et.

Také se neodva&uji prosit o lep í pam!; -
ale jen o trochu v!t í skromnost a men í jistotu, kdy& se má pam!; neshoduje s jejich pam!(.

Nau$ mne obdivuhodné moudros% um!t se mýlit.
Dr& mne, abych byl, jak jen mo&no, laskavý. Starý morous je korunní dílo <áblovo.

Nau$ mne u jiných odhalovat ne$ekané schopnos% a dej mi krásný dar,
abych se o nich dovedl zmínit.

Mám vrásky a  edivé vlasy. Nechci si st!&ovat, ale tob!, Pane, to #íkám - bojím se stá#í.
Je mi tak, jako bych se musel rozlou$it, nemohu zastavit $as.

Poci;uji, jak den ode dne ztrácím sílu a p#icházím o bývalou krásu.

Byl jsem py ný na to, &e se stále mohu m!#it s mladými.
Te< cí(m a uznávám, &e ji& toho nejsem schopen. Byl bych sm! ný, kdybych se o to pokou el.

Ale ty, Pane #íká : Kdo v!#í ve mne, tomu narostou k#ídla jako orlovi.

Dej mému srdci sílu, abych &ivot p#ijal tak, jak jej ty #ídí .
Ne mrzoutsky, ne lítos%v! se skleslou náladou, ne jako odcházející,
ale jako vd!$ný a p#ipravený ke v emu, k $emu mne ty je t! povolá .

A k tomu mi dej v echnu sílu srdce - amen.

Pro FO p"ipravil Josef Svato*

Modlitba ve stá%í
Sv. Fran#$ek Saleský, biskup !enevský
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+ritrová Milada 88 let

Hlavá%ková Ji"ina 77 let

_íhová Jaroslava 74 let

Suchánková Helena 81 let

Gan%ar%íková Marie 71 let

Fi#erová Miloslava 84 let

Jirmanová Bo$ena 84 let

Beková Zde*ka 82 let

Kozák V!roslav 70 let

Rázl Jaroslav 89 let

Hejzlar Miroslav 70 let

Klamtová Vlasta 84 let

V!trovská V!ra 73 let

Grulich Václav 70 let

+afránek Pavel 72 let

+kolník Fran'#ek 76 let

Bajer Zden!k 74 let

Lep# Josef 72 let

Michl Pavel 76 let

Hánlová Marie 89 let

Kozáková Hana 70 let

+koda Ji"í 71 let

Du#ánková Ji"ina 75 let

Barto# Josef 71 let

Koty#ka Josef 84 let

Du~ová Vlasta 70 let

+t!pánová Stanislava 78 let

St"íteská Lenka 73 let

Grymová Marie 77 let

Du#ka Josef 72 let

_eháková Anna 87 let

_ehák Pavel 70 let

Spole enská kronika
leden - b"ezen 2022

Na$i nejstar$í ob%ané oslavili narozeniny:

V em jubilant!m p"ejeme pevné zdraví, dostatek #ivotního elánu, op$mismu a je t% hodn%

spokojených a  &astných let v na em m%stysi.

Kdo si nep"eje být uvád!n v této rubrice, kontaktujte prosím Ú"ad m!styse Nový Hrádek
osobn!, p"ípadn! mailem: uradmestyse@novy-hradek.cz nebo telefonicky: 491478456.

Zem el:

Vzpomínáme...

Zden!k P"ibyl
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FRYMBURSKÉ OZV NY
%tvrtletní zpravodaj M!styse Nový Hrádek, Nám!s) 28, 549 22 Nový Hrádek, I(: 00272884,

zapsán do evidence periodického 'sku Ministerstva kultury (R

pod eviden%ním %íslemMK (R E 10519

! Z p"ísp!vk sestavili Ing. Ji"í Hlavá%ek a Mgr. Hana Hlavá%ková

! Stálí dopisovatelé: Anna Marková, Bc. Zden!k Dra#nar, Bc. Jarmila Dra#narová, Ing. Pavel So-

botka, Petra P"ibylová, Jarmila Grimová, Ji"í Hlavá%ek (st.), Lidmila Mar'nková, Jeronym Holý

(st.), Ing. Jeronym Holý, Pavel Bohadlo, Zlatko Hála

! Stálí fotografové: Petr Lemfeld, Ing. Ji"í Hlavá%ek, Zlatko Hála, Jarmila Grimová

! Obálka: Jaro v Bukovci, foto Zden!k Dra#nar

! Tisk: Jana Wolfová, Vrchoviny, náklad: 350 vý'sk . (íslo vy#lo 21. 3. 2022

! P"í#) %íslo vyjde pravd!podobn! v %ervnu 2022

! P"ísp!vky, prosíme, zasílejte mailem na adresu redakce: jirka.hla@'scali.cz.

! P"í#) uzáv!rka bude 5. 6. 2022 = pozd!ji dodané p"ísp!vky nebudou zve"ejn!ny. Redakce si vy-

hrazuje právo na krácení, p"ípadn! neuve"ejn!ní p"ísp!vku. Obsah nemusí vyjad"ovat postoj

redakce.

Hradec Králové 26. 12. 2021 pohledem ze "ibeníku, v pop#edí 'eské Mezi#í$í. Foto Roman Grym
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PÁTEK 8. DUBNA v 18 hodin

P"íb!h napraveného loupe$níka Karaby,

jeho odvá$né dcery Ani%ky, trochu ne#i-

kovného prince Jakuba a dal#ích postav opus'li tv rci ve chvíli, kdy ka$dá pohádka kon%í. Zlo

bylo potrestáno, dobro zvít!zilo a s ním i láska Ani%ky a Jakuba. A po letech\ Z Jakuba je král, z

Ani%ky královna a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku. Ta nejrad!ji tráví %as u mi-

lujícího d!de%ka Karaby, který se rozhodl v!novat u$ jenom hrn%í"skému "emeslu. Zlot"ilí rád-

cové Lorenc a Ferenc byli vyhnáni z království, potloukají se po sv!t! a hledají místo, kde by

mohli znovu za%ít kout pikle. A mladá, nezku#ená královna Julie ze sousedního království se

stane vhodným nástrojem jejich pomsty. We by nastal %as oprá#it tajemnou bambitku, která do-

posud le$ela dob"e ukrytá a povolat na pomoc loupe$níka Karabu? Kdo v#ak ví, kde mu je ko-

nec? A není to jenom pohádka pro malou princezni%ku? Lorenc a Ferenc nastra$í na Karabu

d myslnou past. Te] je pot"eba spojit síly, aby spravedlnost a láska kone%n! zvít!zily.

DUBEN 2022

Tajemství staré
bambitky 2

MLÁDE=I P>ÍSTUPNÝ

SOBOTA 28. KV@TNA v 19 HODIN

Australský rekordman Ron Clarke p"ijí$dí v pohnutém roce 1968 do Prahy za legendárním

b!$cem Emilem Zátopkem, jeho$ bezmezn! obdivuje. V rozhovorech Rona s Emilem se d!j &l-

mu retrospek'vn! vrací do st!$ejních moment atletova sportovního i soukromého $ivota a

spojuje se v komplexní portrét mu$e, jen$ neztrácí tempo ani poté, co jeho poslední závod

skon%í a jen$ doká$e bojovat nejen na atle'ckém oválu. Film vypráví o nezlomné síle v le, která

dodnes inspiruje 'síce sportovc po celém sv!t!. A také o jedine%ném vztahu dvou lidí = Emila

a Dany Zátopkových = kte"í navzdory v#em p"eká$kám spolu strávili celý $ivot.

KV TEN 2022

ZÁTOPEK

VSTUPNÉ 120,- K%

VSTUPNÉ 100,- K%

MLÁDE=I P>ÍSTUPNÝ
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