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Zlatá koruna pro Markétu Va kovou
Cvi itelka Markéta Va!ková ze Sokola

Nový Hrádek p"evzala v pond#lí 6. 6. 2022 z
rukou nám#stk$ hejtmana Královéhradeckého
kraje Arno%ta &t#pánka a Rudolfa Cogana
ocen#ní Zlatá koruna Královéhradeckého
kraje, které se ji' pátým rokem ud#luje
dobrovolník$m pracujících s d#tmi a mláde'í.
Gratulujeme a p"ejeme hodn# sil do dal%í
sokolské práce!

Helena Rezková, starostka 'upy
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Na!e rozhledna je Rekordmanem roku 2022!

Ceny byly letos udíleny ji' podvacáté.
Pokus$ o zápis do )eské knihy rekord$ za-
znamenala pelh"imovská Agentura Dobrý den
v uplynulém roce na dv# stovky. Z nich
mnohé vskutku pozoruhodné. Dle vyjád"ení
zástupc$ vyhla%ovatel$ vybrat z nich dr'itele
cen nebylo jednoduché. Obecn# se dá "íci, 'e
v na%í zemi je "ada zru ných a nápaditých li-
dí, kte"í jsou skute nými jedni kami ve svých
odv#tvích (a to kolikrát i v evropském  i sv#-
tovém m#"ítku), ale v n#kterých p"ípadech p$-
sobí v tak"íkajíc /malých1, nenápadných
oborech. Smyslem práce Agentury Dobrý den
je krom# jiného 3 dávat o takových lidech v#-
d#t! Výro ní ceny REKORDMAN ROKU jsou
k tomu jednou z p"íle'itostí.

Je pot#%itelné, 'e ná% m#stys a jeho
projekt /První rozhledna z p"estav#né v#trné
elektrárny1 se stal Rekordmanem roku 2022 v
kategorii rekordy z obcí a m#st. Pro nás to je
dal%í potvrzení toho, 'e na%e rozhledna na
&ibeníku je jedine ná.

Bc. Zden#k Dra%nar

V zahradním sále Vald tejnské zahrady v Praze, jedné z nejvýrazn!j ích staveb "eského
raného baroka, p#evzali v úterý 24. kv!tna leto ní dr$itelé titulu Rekordman roku oficiální
certifikáty od správce %eské databanky rekord& - Muzea rekord& a kuriozit Pelh#imov.
Zá titu nad akcí p#evzal p#edseda Senátu Parlamentu %eské republiky Milo Vystr"il.
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Krátce...  
' 7. b"ezna se konala v restauraci Na Kovárn# valná hromada T. J.
Sokol Nový Hrádek. Starostka a jednotliví  lenové výboru
p"ednesli své zprávy, byl schválen plán  innosti a návrh rozpo tu
na rok 2022. Prob#hla volba nového výboru jednoty a starostkou
byla op#tovn# zvolena Veronika Bohadlová. T. J. Sokol má v sou-
 asnosti 294  len$.

' 10. b"ezna zem"ela ve v#ku 89 let /první dáma1 Karlovarského fil-
mového festivalu Eva Zaoralová. Pro její odborné a jazykové
schopnosti dosáhl festival ve spolupráci s Ji"ím Barto%kou sv#-
tové úrovn#.

' 15. b"ezna jako první nav%tívili premié"i ze 3 zemí Evropské unie, Polska, Slovinska a )eska
Kyjev, aby osobn# vyjád"ili podporu ukrajinskému prezidentovi Volodomyrovi Zelenskému.
Projevili tím v%ichni v etn# Petra Fialy velkou odvahu a pevné stanovisko týkající se války na
Ukrajin#.

' B#hem m#síce b"ezna se rozvinula nevídaná migrace z d$vodu války vyvolané Vladimírem
Putinem. 10 milion$ Ukrajinc$ muselo opustit své domovy, 4 miliony z toho emigrovaly z
Ukrajiny. 2 miliony z toho utekly do Polska, do )eska, zejména do Prahy jich p"i%lo asi 300 ti-
síc. Cílové zem# b#'ence p"ijaly vlídn# a lidé spontánn# nabízeli pomoc. Neziskové or-
ganizace se velmi rychle aktivizovaly a za aly emigrant$m, kte"í  asto museli odejít jen s tím
nejnutn#j%ím, zaji%<ovat ubytování, získání povolení k pobytu a po áte ní finan ní podpory.
P"edev%ím p"icházely matky s d#tmi, otcové z$stali na Ukrajin# bojovat. Dal%í pomoc spo í-
vala ve shán#ní zam#stnání, umíst#ní d#tí do %kol a %kolek, zdravotní pé e, aj.

' V na%em m#stysi získalo azyl 41 b#'enc$. Humanitární sbírku vyhlásil samostatn# m#stys,
základní %kola a farnost. Ka'dý ob an mohl p"isp#t nejen finan n#, ale mohl poskytnout také
pomoc hmotnou (zdravotnický materiál, hygienické pot"eby, léky, potraviny, pot"eby pro d#ti,
aj.). V%ichni ob ané s nap#tím sledují d#ní na Ukrajin#, kde stále umírají lidé, civilisté, d#ti, a
sídla jsou neustále ni ena.

' Zpravodaj Fymburské ozv#ny získal 1. místo v krajském kole sout#'e Radni ní listy roku
2021. Odborná porota uvedla, 'e je ná% zpravodaj velmi kvalitním informa ním kanálem a
vyzdvihla i mimo"ádnou kvalitu text$. Do sout#'e bylo p"ihlá%eno 71 obcí do 10 tisíc obyva-
tel.

' 23. b"ezna zem"ela ve v#ku 84 let bývalá ministryn# zahrani í USA  eského p$vodu Made-
leine Albrightová. )eskou republiku v'dy podporovala, pomohla jí p"i vstupu do NATO.
27.dubna prob#hlo za ú asti její rodiny a p"edstavitel$ mnoha stát$ dojemné rozlou ení ve
washingtonské katedrále.

' 24. b"ezna, po 1 m#síci od invaze, se za ala ruská armáda p"esunovat ze svých severních
poloh sm#rem k Don#cku a Luhansku. Zanechala po sob# hrozivé d$kazy o masakrech na
civilistech. Zast"elené ob#ti le'ely na silnici, ve sklepích dom$. Ukrajinci mrtvé poh"bívali do
hromadných hrob$. Sídla Bu a, Mariupol, Boro=anka a dal%í z$stávají mementem pro "adu
generací. Ruská propaganda v%e popírá a svádí zlo iny na ukrajinské vojáky.

' 26. b"ezna skon il americký prezident Joe Biden 4 denní náv%t#vu Evropy a ve Var%av#
projevil podporu Ukrajin#. Putina nazval vále ným zlo incem. V dal%ích dnech následovala
náv%t#va p"edsedkyn# Evropské komise Ursuly von der Leyenové, diplomata EU Josefa
Borrella a slovenského premiéra Eduarda Hegera v Bu i a v Kyjev# u prezidenta Zelenské-
ho. Opakují se celosv#tové sankce proti Rusku, spojenci dodávají zbran# ukrajinské armád#,
ale válka je zatím nezastavitelná.

' 29. b"ezna p"ednesl v restauraci Na Kovárn# cestovatel Franti%ek &esták poutavou p"ed-
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ná%ku o tom, jak na kole zdolal nejslavn#j%í americkou
/Matku cest1 ROUTE 66 z Los Angeles do Chicaga. Se
svým p"ítelem prokázali velkou fyzickou zdatnost, kdy'
cestu zdolali za 29 dní s denním pr$m#rem 135 km.

> 7. dubna zem"el ve v#ku 72 let oblíbený komik Josef Alois
Náhlovský

> 9. dubna p"edvedl Divadelní spolek F. A. &ubrt Dobru%ka v
kin# komedii z pera  eské autorky Strý ek Harry. Diváky

pobavil jemný anglický humor.
' 9. dubna ne ekan# p"ijel na Ukrajinu britský premiér Boris Johnson a slíbil jejímu preziden-
tovi dlouhodobou podporu. Prezident si osobní podpory p"edstavitel$ spojenc$ velmi vá'í.

' 18. dubna, na Velikono ní pond#lí, po t"íleté
covidové pauze, kdy' mohly být odlo'eny rou%-
ky, op#t obcházely domácnosti hlou ky kolední-
k$ mladých i star%ích. Star%í pot#%ili p#knou
písni kou na melodii Ji"ího Schelingera /Jahody
mra'ený1.

' 23. dubna byl proveden svoz nebezpe ného od-
padu pro ob any zdarma.

' 1. kv#tna se konal v místním kostele benefi ní
koncert na po"ízení zvonu. P#vecký sbor Kácov
z Nového M#sta n. Met. p"edvedl vynikající výkon a poslucha i ho p"ijali s velkým dojetím.

' 2. kv#tna zem"el ve v#ku 82 let sexuolog a populizátor své profese MUDr. Radim Uzel.
' 3. kv#tna zem"ela ve v#ku 102 let %t#drá mecená%ka um#ní Meda Mládková. Zalo'ila Muze-
um Kampa, do kterého umístila celo'ivotní sbírku obraz$ Franti%ka Kupky.

' 4. kv#tna vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví konec povinného no%ení zdravotních rou%ek.
Znovu se za ala probouzet kultura i pohostinství.

' 7. kv#tna se ji' pot"etí vydala skupinka 14 sokol$ na Pou< do Vambe"ic. U%li slo'itým teré-
nem 32 km.

' 8. kv#tna se v kostele sv. Petra a Pavla usku-
te nil koncert jako sou ást 50. ro níku festivalu
komorní hudby CAMERATA NOVA Náchod.

' 14. kv#tna prob#hl 39. ro ník Hrádouské va"e -
ky. Za krásného po así pochodovalo 996 ú ast-
ník$.

' 17. kv#tna zem"el necelý rok po smrti man'elky
Libu%e &afránkové ve v#ku 82 let herec Josef
Abrhám. Za vynikající a kultivované herectví obdr'el cenu Thálie. Proslavil ho zejména film
Vrchní, prchni.

' 21. kv#tna se uskute nilo ú astníky velmi cen#né Setkání senior$. Vynikající filmová pre-
zentace Petra Lemfelda o akcích v m#stysi dokon ených v roce 2020, hudební vystoupení
JK Band - Ji"ího Kárníka, dobrý ob#d v restauraci Na Kovárn# a posezení p"i harmonice Mi-
lo%e Langra, prost# /nem#lo chybu1. Díky.

' 4.  ervna uspo"ádal Myslivecký spolek &ibeník na hasi ském h"i%ti Den myslivosti. Ú astníci
si mohli projít mysliveckou stezku, prohlédnout si ukázku loveckých dravc$ a loveckých
zbraní a trofejí. Ob erstvit se mohli porcí /prasete na ro'ni1 nebo gulá%e.

C. S. Lewis: Nem !eme se vrátit zp"t a zm"nit za#átek, ale m !eme za#ít tam, kde jsme, a

zm"nit konec.
Anna Marková
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Zpráva starostky
T. J. Sokol Nový Hrádek za rok 2021

A nyní poj=me k na%í sokolské  innosti
v lo!ském roce 2021.

Na%e jednota (a nejenom na%e) pro%la ne-
lehkým covidovým rokem, kdy docházelo op#t
k omezování  innosti. Do roku 2021 jsme
vstoupili se zákazem cvi ení uvnit" sokoloven.
Nemohli jsme uspo"ádat sokolský ples ani
d#tský karneval. Tento zákaz vydr'el do kon-
ce dubna, poté do%lo k lehkému uvoln#ní. Vy-
u'ili jsme ho alespo! k brigádám, na kterých
jsme upravovali okolí sokolovny a p"ipravovali
prostory za jevi%t#m pro zp"ístupn#ní ve-
"ejnosti.

První v#t%í akcí pro ve"ejnost byla Noc
sokoloven 25. 6. 2021. P"edstavili jsme ná-
v%t#vník$m nová h"i%t#, b#'eckou dráhu i
novou posilovnu nad jevi%t#m.

Na konci  ervna man'elé Kyselí uspo"áda-
li Roztan írnu, kde se budoucí ú astníci se-
znamovali s ostatními páry a p"ipravili se na
podzimní lekce. D#kujeme Kyselým za
uspo"ádání tane ních kurz$.

B#hem léta se covidová situace natolik
uklidnila, 'e se na konci srpna mohl konat 38.
ro ník Hrádouské va"e ky.

Vá$ené sestry a brat#i, hosté a p#átelé na í jednoty. Srde"n! vás vítám na volební valné
hromad!. Hned na za"átku bych vám cht!la pod!kovat, $e jste dnes p#i li. Nedá mi to,
abych neza"ala o sou"asné situaci na Ukrajin!, která není moc p#íznivá. Ale pevn! v!-
#ím, $e se v e v dobré obrátí a zdravý rozum zvít!zí nad touhou po moci. Prosím v ech-
ny, abyste dle svých mo$ností pomáhali, jak finan"n!, tak s materiální pomocí p#i
sbírkách "i poskytnutím bydlení lidem, kterým se poda#ilo uprchnout.

Zleva: Pavel Sobotka - ná#elník, Jeronym Holý ml. - místostarosta, Veronika Bohadlová - starostka,

Milo$ Vond%ejc, Lidmila Martinková, Ji%í Hlavá#ek st. a Jeronym Holý st. - #lenové výboru



FRYMBURSKÉ OZV NY - 2 / 2022 7

V m#síci zá"i jsme op#t zahájili  innosti.
Bohu'el ale u' se zp"ísn#nými covidovými
pravidly. Od listopadu u' do sokolovny mohli
cvi enci vstupovat pouze s platným o kova-
cím certifikátem nebo s potvrzením o prod#-
lané nemoci. Nebyla to jednoduchá situace,
ale jsem moc ráda, 'e jsme ji zvládli, a já
m$'u s radostí "íct, 'e ani po tomto málo ak-
tivním cvi ebním roce má na%e  lenská zá-
kladna 294  len$, z toho 118 'ák$ a 176
dosp#lých. Stejn# jako v roce 2020.

Pro v%echny  leny jsme vytvo"ili mo'nost
bezhotovostního placení p"ísp#vk$, co' 2/3
 len$ vyu'ilo. O kontrolu plateb a potvrzení
se nám starala pomocná ú etní hospodá"ky
Jana )erná a spole n# s Hankou Svato!ovou
rozkódovávaly p"ijaté platby.

Dnes jsou tomu 3 roky, kdy jsem p"ebírala
'ezlo od Jeryna Holého. P"ála jsem si,
abychom dokázali zmodernizovat placení p"í-
sp#vk$, co' se nám poda"ilo. Také zaktua-
lizovat sokolské stránky pro lep%í
informovanost v jednot#. D#kuji Milanovi Ho-
linkovi a Jirkovi Hlavá kovi mlad%ímu, 'e to
zvládli, a já si m$'u od%krtnout, 'e máme
spln#no.

Na dal%í volební období si nechci dávat
velké cíle - pokusíme se znovuobnovit sokol-
ský 'ivot na%í jednoty a zachovat zp"ístupn#-
ní sokolovny pro v%echny i p"i krutých
finan ních platbách za elekt"inu.

D#kuji v%em  len$m výboru za práci, kte-
rou v jednot# vykonávají:

Jerynovi Holému 3 místostarostovi, který
zaji%<uje dotace a "e%í pr$%vihy, na které mi
nesta í síly;

Lidu%ce Martínkové 3 ná elnici, za perfekt-
ní vedení cvi itel$, zaji%<ování cvi ebních
hodin a za práci, která v#t%inou není vid#t, ale
bez které bychom se neobe%li;

Pavlovi Sobotkovi 3 ná elníkovi, který je%t#
zvládá tvo"it smlouvy, splátkové kalendá"e,Q;

Hance Svato!ové 3 matriká"ce, která per-

fektn# vede seznam  len$ a má neuv#"i-
telnou trp#livost p"i vybírání p"ísp#vk$;

Renat# Suchánkové 3 pokladní, spisova-
telce p"íjmových a výdajových doklad$ nejen
na sokolovn#, ale i doma;

Hance Mo'né 3 hospodá"ce, která v%e za-
%ti<uje v ú etnictví a v#nuje tomu neuv#"itelné
mno'ství hodin;

Jan# )erné 3 pomocné ú etní hospodá"-
ce, která nám p"i%la na pomoc, kdy' jsme ji
nutn# pot"ebovali;

Jirkovi Hlavá kovi ml. 3 vzd#lavateli, který
vede na%e stránky, vyv#%uje letáky do výv#s-
ky a vzd#lává nás;

Jirkovi Hlavá kovi st. 3 velvyslanci, který
nás zastupuje na 'up# a zaji%<uje po'ární
kontroly;

Milo%ovi Vond"ejcovi 3  lenovi výboru, kte-
rý projektuje nové projekty na sokolovn#, za-
bývá se mo'nostmi opravy st"echy a mnoho
jiného;

Jerynovi Holému st. 3 vedoucímu odboru
sportu, vitálnímu a stále ly'ujícímu správci ly-
'a"ského areálu;

Pavlovi Bachurovi 3 vedoucímu posilovny,
který p"evzal tíhu starostí za tuto místnost i za
její  leny;

Jarce Dra%narové 3 jednatelce za pomoc
p"i ka'dé p"íle'itosti, za skv#lé vedení zápis$
a posílání gratulací k výro í.

Na dal%í volební období se rozhodla ukon-
 it  innost Hana Mo'ná. Tímto ji d#kuji za
v%e, co pro sokol ud#lalaQa 'e toho nebylo
málo. Na její místo jsme dnes zvolili p"íto-
mnou Radku &r$tkovou.

D#kuji také v%em dobrovolník$m, kte"í
chodí pomáhat na akce, cvi itel$m, kte"í ve-
dou svá cvi ení a pracovník$m m#stysu
v Novém Hrádku.

D#kuji vám za pozornost a p"edávám
slovo dal%ím  len$m výboru.

Valná hromada T. J. Sokol N. Hrádek 7. 3. 2022

Veronika Bohadlová, DiS.

starostka
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Koleda 2022 s Fantomasem,
aneb pro# je d$le%ité chodit koledovat

Nemohu si odpustit, ale jisté aspekty a
souvislosti s koledováním, p"i jistém osobním
nadhledu, najdeme i v základním právním
p"edpisu obce, a to zákon# o obcích  .
128/2000 Sb. Obec je toti' základním
územním samosprávným spole enstvím ob-
 an$. V § 35 odst. 2 v#ty druhé uvedeného
zákona je toti' stanoveno, 'e obec ve své
samostatné p$sobnosti a ve svém územním
obvodu dále pe uje v souladu s místními
p"edpoklady a s místními zvyklostmi o vytvá-
"ení podmínek pro rozvoj sociální pé e a pro
uspokojování pot"eb svých ob an$. Koleda
se tedy zasluhuje o rozvoj sociální pé e a za-
chování místních zvyklostí pro na%e ob any.

Touto cestou bych cht#l v%em pod#kovat,
kdo tedy podporují tento hezký a tradi ní
zvyk, by< je to mnohdy velice náro né a bohu-
'el nelze obsáhnout v%echny domy a v%echny

vykoledovat. V tomto duchu bych dále v%em
projevil velký dík za to, kte"í trp#liv# vítají ko-
ledníky i po tzv. 12. hodin#. Skute n# nejde
skoro v%echny obejít pouze v dopoledních
hodinách. Pokud jsme na n#koho zapomn#li
v domn#ní, 'e p"ijdeme, tak se omlouváme.
Pohostinnost v%ech je fantastická!

Jsem proto velice rád, kdy' na ulici po-
tkáváme r$zné kolednické skupiny (krom
Fantomasovy dru'iny s reflexními vestami
v zájmu své bezpe nosti p"i pohybu na míst-
ních komunikacích) a n#kte"í jsou vybaveni i
hudebními nástroji a nebojí se to po"ádn#
/rozbalit1. Smekám. Je toti' nesmírn# d$le'i-
té, aby byla nejd"íve /spln#na1 první fáze
dané v#ci, a tou je zarecitovat  i /na'ivo1 za-
zpívat básni ku  i písni ku nebo vlastní
skladbu. To je ten primární cíl a následn# je
pak mo'né vykro it do druhé kolednické fáze,

a tou je p"ijmout dar od vykoledovaných.
Jde pochopiteln# zejména o velikono ní
vají ka, sladkosti a co si budeme poví-
dat i o ko"alku, nicmén# v p"im#"eném a
d$stojném mno'ství. V#t%ina z koledují-
cích má tyto v#ci pod kontrolou. Jak kdo.

Je%t# jednou v%em d#kuji, nejen mu'-
ské populaci, ale v%em 'enám, které
v'dy zahajují své koledování d"íve ne'
mu'i a mají v%e pro mu'ské koledníky
dokonale nachystané. Pro v%echny je
tento slavnostní den náro ný, ale co si
budeme namlouvat, i hezký a rádi na n#j
vzpomínáme, p"ípadn# se dozvídáme
cosi nového z lo!ského roku. Nesmíme
opomenout i druhý pokolední den, který
nás v#t%inou neodradí tuto kulturní tradi-
ci, v podstat# legislativn# podpo"enou,
opakovat i p"í%tí rok.

Koled# 3x zmar p"eje Fantomas
alias Pavel Bachura

Vá$ení spoluob"ané a "tená#i Frymburských ozv!n,
je za námi první v!t í svátek tohoto roku a po dvouleté odmlce jsme mohli vyrazit op!-
tovn! do ulic m!styse Nový Hrádek a vykoledovat své prot!j ky, známé i neznámé.
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Ly%a&i v Novém Hrádku ukon#ili sezonu
tradi#ním posezením u ohn'

Tabulku ji' po n#kolikáté zaslou'en# vy-
hrála Ver a Machová p"ed Tomá%em Sych-
rovským a Pepou Bekem. Nejvíc bod$ získala
jak v docházce, tak v závodech. A 'e je kvalit-
ní ly'a"ka dokázala nejlep%ím  asem celého
startovního pole v p"eboru )eské obce sokol-
ské, kdy' ji jen o n#kolik setin p"ekonal pouze
vít#z mu'$.

Výkonnostní tabulka se v oddíle vede od
nepam#ti. Celý výcvikový rok se d#tem zapi-
sují body hlavn# z docházky, ale boduje se i
aktivita rodi $ (nap". %lapání sjezdovek, kdy'
napadne sníh, ale rolba kv$li nízké pokrývce
vyjet nem$'e). Obecn#  innost rodi $, zejmé-
na pak práv# p"i úprav# sjezdovek v zimním
období, je nesmírn# d$le'itou pomocí, za kte-
rou, pat"í rodi $m velký dík, bez které by se
tréninky na sn#hu nemohly konat nebo by
byly zna n# omezeny. Druhou polo'kou

tabulky jsou závody, ze kterých se zapo ítává
10 nejlep%ích z celého roku. Jedná se nejen o
ly'a"ské závody, ale i o atletiku a jiné spor-
tovní sout#'e, jejich' kvalita je vyjád"ena
bodovým nasazením.

V minulosti, kdy' byl sníh na Novém
Hrádku ka'dou sezonu a provoz vleku p"iná-
%el nezbytné finance do oddílové pokladny,
tak se vít#zi tabulky kupovaly ly'e na míru
pro p"í%tí sezonu. Ty potom v oddíle z$stávaly
a byly p"id#lovány dal%ím d#tem do nastávají-
cí sezony, op#t dle po"adí v tabulce. V po-
sledním desetiletí sn#hu v#t%inou není
dostatek, a proto není mo'nost na nové ly'e
vyd#lat, a tak se vít#z musí spokojit s putovní
plaketou a drobným dárkem.

Trené"i LO Sokol Nový Hrádek

V pátek 20. 5. 2022 se za krásného, tém!# letního po"así, v ly$a#ském areálu na Panské
stráni se lo 19 d!tí a 23 dosp!lých, abychom zhodnotili minulou sezonu, vyhlásili vít!ze
tabulky a p#edali d!tem v!cné ceny hlavn! za to, $e v oddíle zvládly celý rok poctiv! tré-
novat. Pozvali jsme jejich rodiny a té$ dobrovolníky, kte#í v sezon! zaji (ovali provoz ly-
$a#ského vleku. Opékaly se bu#ty, d!ti m!ly k dispozici limonádu, dosp!lí kafí"ko a
to"ené pivo. Tuto akci zaji (ujeme v$dy v kv!tnu ka$doro"n!.
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P'!í výlety senior$

Nejprve jsme testovali nejkrat%í trasu bu-
doucího pochodu Hrádouská va"e ka s
kontrolou v Bohda%ín#, druhý výlet jsme sm#-
"ovali do Ole%nice p"es Stenku, Polomy do
Ruského údolí ke kameni, který na památku
umrzlého ruského vojáka - nejspí%e vále né-
ho zajatce - v roce 1921 instalovali ole%ni tí
sokolové. U Martink$ se hodilo zastavení na
kávu. Dal%í výlet jsme sm#"ovali na Hrádek
na Krahul í a Hakabernou do Dol$. Zastavili
jsme se krátce s paní Schwarzerovou. Práv#

se soust"edila na malování budov bývalé
smaltovny Velorexu.

Plánovaný výlet na Kon iny do )erveného
Kostelce nám zma"il zpo'd#ný autobus.

Rychle jsme zvolili jiný spoj na Dobro%ov. I
zde jsme si u rozhledny u'ili kávu a pivo, se%li
osadou Amerika do Náchoda. Jedna z nás
upadla do pra%né cesty, a' zabrzdila nosem.
Ulevilo se v%em, 'e se postavila nezran#ná.
Zatím poslední zaznamenaný výlet jsme sm#-
"ovali do Ole%nice na )ihalku a Panský kopec
do Ole%nice. Pod verandou budovy jsme p"e-
 kali silný dé%<, který nás v plá%t#nkách vrátil
do Ole%nice. U'ili jsme si kávu na Jurá%ce a
také výklad Zde!ka Martinka v Utzov# betlé-

Se zdravotním cvi"ením v sokolovn! jsme se rozlou"ili v polovin! dubna, po"así nás
nalákalo na výlety do p#írody. Do konce kv!tna jsme zatím uskute"nili p!t výlet& v pr&-
m!rné délce 6 km a ú"astí 12 osob, a to sokol& i ne"len& z Nového Hrádku a Ole nice.
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mu a místním muzeu. P"epravujeme se auto-
busovými spoji a p#%ky. Kilometry m#"íme
p"es mobilní telefony. Vzpomínáme, jak v mi-
nulosti Pavel Bohadlo vyrobil konstrukci m#"i-
dla s po ítadlem otá ek na kole kách od
nepot"ebného ko árku a jak se o za"ízení d#ti
tahaly p"i ve erních vycházkách. Nam#"ily
více kilometr$, ne' se skute n# u%lo. Ony

toti' kli kovaly a jely i místy, kudy jsme ani
neprocházeli.

Do léta je%t# nav%tívíme místa v okolí, kde
n#kte"í z nás je%t# nebyli. Jsme p"ece v d$-
chodu a pokud nám h$lky pomáhají, je to
dobré.

Lída Martinková, ná elnice
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Myslivecké okénko

Brigáda na opravu mysliveckých za%ízení 24. 4. 2022

Dne 14. 5. 2022 ve Stárkov# prob#hlo okresní kolo sout#'e Zlatá srn"í trofej. Za krou'ek
Ost"í'i Nový Hrádek se zú astnili: Grulich David, Hálová Radka, Grulichová &árka, Bek Josef,
Du%ková Petra, Sv#tlík Ond"ej.

Po"ádí:
Kategorie 0 do 2. t"ídy:
1. Bure% Kry%tof
2. P"ibyl Jan
3. Unger Jan
4. Grulich David
9. Hálová Radka

Kategorie A 3.-5.t"ída:
1. St"eda Martin
2. Grulichová &árka
3. Bek Josef
8. Du%ková Petra

Kategorie B 6.-9. t"ída
1. Chmelíková Monika
2. Sv#tlík Ond"ej
3. St"eda Antonín



FRYMBURSKÉ OZV NY - 2 / 2022 13

Dne 19. 5. 2022 se místní myslivci vypravili na kulovou st#elnici do obory Tu" u Ji ína.
Op#t si zdokonalili st"elbu a bezpe né zacházení s kulovou zbraní.

Den s myslivostí v Novém Hrádku

Dne 4. 6. 2022 se v Novém Hrádku usku-
te nil první ro ník Dne s myslivostí, který
uspo"ádali místní myslivci ze spolku &ibeník
ve spolupráci s M#stysem Nový Hrádek.

Pro d#ti i dosp#lé byla p"ipravena
myslivecká stezka, kde si formou hry a pln#ní
úkol$ mohli vyzkou%et r$zné myslivecké
dovednosti nebo se dozv#d#t zajímavosti o
myslivosti, zv#"i a d"evinách. Sou ástí byla i
ukázka mysliveckých trofejí, zbraní, vybavení
a techniky pou'ívaných k pé i o zv#"  i lovu,

v etn# no ního vid#ní nebo fotopastí, které
zaujaly i nejednoho dosp#lého. Mlad%í ná-
v%t#vníky naopak lákala spí%e praktická
stanovi%t# jako rukod#lná dílna, práce se
d"evem nebo atraktivní st"elba ze
vzduchovky. V cíli získal ka'dý sout#'ící za
své úsilí drobnou odm#nu.

V pr$b#hu dne k nám zavítali i sokolníci
Zden#k Havránek a Eva Nejmanová,  lenové
Klubu sokolník$ )MMJ ze st"ediska Opo no,
a p"isp#li k ji' tak bohatému programu ukáz-
kou svých dravc$: sovy pálené, výra velkého,
orla stepního a raroha velkého, které si ná-
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v%t#vníci mohli zblízka prohlédnout nebo se
s nimi vyfotit.

Nechyb#lo ani tradi ní myslivecké ob er-
stvení jako srn í gulá%  i divo ák na ro'ni a
na lorn#. Xada p"evá'n# men%ích náv%t#vní-
k$ také vyu'ila mo'nost opéct si %p#ká ek na
ohni.

Mysliveckou atmosféru perfektn# dotvá"eli
svými hudebními vstupy dva truba i,  lenové
Souboru lesních roh$ Hradec Králové, Jan

&ustr a Jana Kucháriková.
I díky p"íznivému po así se prvního Dne

s myslivostí v Novém Hrádku zú astnilo ko-
lem 200 dosp#lých a 100 sout#'ících d#tí,
mezi nimi i d#ti z místního mysliveckého
krou'ku Ost"í'i.

D#kujeme v%em sponzor$m.
Zlatko Hála

jednatel MS &ibeník Nový Hrádek
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Setkání senior$ 2022

Milé a p"íjemné posezení, kterého se zú-
 astnilo tém#" 80 senior$, bylo zahájeno
p#knou fotografickou prezentací pana Petra
Lemfelda, ve které nám p"edstavil v%e, co se
u nás na Novém Hrádku zrealizovalo v roce
2020. Poté v rámci programu vystoupil se
sm#sí známých písni ek Ji"í Kárník 3 JK

BAND se zp#va kou Ivou Trojanovou.
Setkání pokra ovalo v restauraci Na Kovárn#,
kde pan Milo% Langr tradi n# pot#%il p"ítomné
krásnými písni kami, které spole n# s ním
zpíval celý sál. Setkání pokra ovalo v p"átel-
ské atmosfé"e a' do odpoledních hodin. Op#t
se potvrdily výsledky v#dc$ z univerzity sva-
tého Tomá%e v Minnesot#, kte"í zjistili 'e /P"í-
jemný pocit radosti ze 'ivota je odvislý od
toho, jak vnímáme ubíhající  as:  ím je podle
subjektivního hlediska rychlej%í, tím v#t%í
uspokojení nám p"iná%í.1 A tak  as let#l jako

bláznivý, byl tu konec a málokomu se cht#lo
dom$. Tak se zase v%ichni t#%íme na setkání
dal%í, a to je dob"e, proto'e i to t#%ení je
krásné.

Pod#kování pat"í personálu restaurace Na
Kovárn#, který zajistil ob erstvení, dále panu
promíta i Petru Xehákovi, panu Milo%i
Langrovi, panu Petru Lemfeldovi, JK Bandu
Ji"ího Kárníka s Ivou Trojanovou a v%em
ostatním, kte"í se na p"íprav# a zdárném pr$-
b#hu celé akce podíleli.

Bc. Zden#k Dra%nar

V sobotu 21. kv!tna 2022 se v na em kin!
po dvouleté )koronavirové* p#estávce
uskute"nilo ji$ páté Setkání senior&.
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K&í%ová cesta na vrchu (ibeník
Historie
K"í'ové cesty u nás za aly vznikat na za átku

17. století. Symbolizují cestu, která je spjata s
uk"i'ováním Je'í%e Krista a jejich ú elem bylo
p"iblí'it p"íb#h Kristova utrpení a polid%tit ho do
'ivot$ prostých lidí.

Poselství a symbolika
Symbolikou celé k"í'ové cesty jsou ruce, které

mají p"edstavovat "emesla, je' byla u jejího zro-
du. Dal%ím významem m$'e být i vzájemná po-
moc a spolupráce. Díky nim celý projekt vznikl.
Skrze krátké úvahy student$ by cesta m#la vést
k zamy%lení nad minulostí, ale i nad sou asnou
dobou a jejími problémy. Jednotlivé úvahy nalez-
nete pod QR kódy umíst#nými u ka'dého z k"í-
'$.

Vznik a cíl
My%lenka vytvo"it tuto k"í'ovou cestu vznikla v roce 2020. Autorem ztvárn#ní jednotlivých

zastavení je u itel odborného výcviku Zden#k Vítek ze St"ední %koly"emeslné Jarom#". Na rea-
lizaci se spole n# s m#stysem Nový Hrádek podílely  ty"i st"ední %koly:

St#ední  kola #emeslná Jarom!#
se postarala o výrobu k"í'$, kování a keramických  ástí.
Gymnázium Jaroslava +áka Jarom!#
vytvo"ilo texty na informa ních tabulích a krátké úvahy k jednotlivým zastavením.
%eská lesnická akademie Trutnov
dodala d"evo na samotnou výrobu k"í'$.
St#ední pr&myslová  kola Otty Wichterleho z Hronova
zpracovala grafickou podobu.
Cílem je prezentace prací 'ák$ st"edních %kol Královéhradeckého kraje a zvý%ení zájmu

uchaze $ o studium prezentovaných u ebních obor$ a %kol. Dal%ím cílem je zvý%ení turistické
atraktivity v regionu a vytvo"ení místa k zamy%lení a rozjímání nejen pro v#"ící.

Trasa
K"í'ová cesta za íná nedaleko rozhledny na &ibeníku (otev"ena v r. 2020) nad Novým

Hrádkem. Z rozhledny uvidíte na Krkono%e, Hradec Králové, Kun#tickou horu, [elezné hory,
)eskomoravskou vrchovinu a  ást Orlických hor. P"i dobré viditelnosti dohlédnete i na Je%t#d
nebo Ka!k u Kutné Hory. Trasa dlouhá 2,5 km, kterou  áste n# prochází Jiráskova turistická
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stezka, vám poskytne výhledy na Orlické hory a do údolí "í ky Ole%enky. Po cest# je patnáct
zastavení.

Velké pod#kování pat"í Královéhradeckému kraji, který tento projekt finan n# podpo"il a
v neposlední "ad# V%em zú astn#ným, kte"í se na na%em spole ném projektu jakýmkoliv zp$-
sobem podíleli a p"isp#li tak ke zrodu nev%ední k"í'ové cesty.

V sobotu 25.  ervna 2022 v 10.00 hodin prob#hne slavnostní otev"ení K"í'ové cesty, na kte-
ré jste V%ichni srde n# zváni.

Bc. Zden#k Dra%nar

Krátké úvahy k jednotlivým zastavením, které zpracovali studenti Gymnázia Jaro-
slava )áka Jarom'&:

I. zastavení - Je$í odsouzen na smrt
A nevinný, byl odsouzen

I v dne%ní dob# se m$'eme potkat s tímto
problémem. Ob as  teme, jak si n#kdo odsed#l
ve v#zení nap"íklad p#t let a poté se ukázalo, 'e
je nevinný.

Setkáváme se s tím hlavn# v zahrani í.
Pokud ale nahlédneme do na%í historie, zjistíme,
'e k podobným verdikt$m docházelo i u nás. Na-
cismus, komunismusQ V období t"etí "í%e byli
vra'd#ni [idé jen kv$li tomu, 'e nebyli pohodlní
pro re'im. Je'í% byl také nepohodlný pro Xím-
skou "í%i, ale pro lidstvo byl velkým p"ínosem.

Petr Ptá ek

II. zastavení - Je$í p#ijímá k#í$
Rozsudek s pokorou p"ijímá

Je'í% stál p"ed Pilátem a davem lidu, který se
se%el, aby ho moráln# i fyzicky odsoudil. Ne-
spravedlivý rozsudek v%ak mu nezatemnil hlavu,
neprosil o milost, nehodlal se obhájit. Znal sv$j osud a p"ijal ho bez strachu p"ed smrtí a boles-
tí, která ho  eká. Dá se srovnat s  lov#kem, který poprvé zjistí, 'e je smrteln# nemocný, a
v hlav# mu po"ád létají my%lenky: /Bo'e, pro já? Co jsem komu ud#lal?1

Je odsouzen a nikdo mu nem$'e porozum#t. Ale stál p"ed k"ikem a úsm#%ky davu, jako
kdy' hora stojí p"ed silnými v#try. I kdy' by siln# foukaly, nikdy se p"ed nimi neskloní.

Marie Kunicyna

III. zastavení - Je$í padá pod k#í$em poprvé
Oslaben, padá pod tíhou k"í'e poprvé

Nikdo z nás nechce padnout. V%ichni chceme býti úsp#%ní, obstát a zvládnout v%echno, co
se na nás valí. Ale i p"es na%i snahu ob as padáme, a< u' vlastním zavin#ním,  i nikoliv.

Cesta 'ivotem jde v%ak i p"es tyto pády dál. Ty nás mohou mnohému nau it 3 vytrvalosti,
trp#livosti, ví"e, poko"e nebo t"eba i d$slednosti. Je'í% nepadl pouze jednou. Padal a vstával,
aby nám ukázal, 'e n#kdy prost# nedoká'eme ovlivnit v#ci, které do na%eho 'ivota p"icházejí.
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)asto, kdy' se situace vyvíjí jinak, ne' bychom cht#li, a my je%t# k tomu klopýtáme p"es na-
stra'ené p"eká'ky, nás m$'e ochromit strach. Pocit, 'e situaci nemáme pod kontrolou a ne-
zvládneme to.

V ten moment je d$le'ité uv#domit si, 'e ka'dý z nás n#kdy zakolísá. V 'ivot# je v%ak zá-
sadní, aby taková klopýtnutí  i pády (sebe)d$v#ry neovlivnily ná% posun.

Kate"ina Hlo'ná

IV. zastavení - Je$í potkává svou Matku
Matka je mu nablízku

V%echny matky milují své d#ti bez rozdílu. Kdy' se Pann# Marii narodil Je'í%, pe liv# se o
n#ho starala. Tak by to m#ly d#lat v%echny matky. Naprostá v#t%ina by své dít# nepustila a
polo'ila by za n# i 'ivot.

Stejn# tak to ud#lala i Matka Bo'í. Celý 'ivot byla svému synovi nablízku, a to i po Josefov#
smrti. Je Je'í%ovi oporou i po svém nanebevzetí. Na%i rodi e nám jsou nablízku stále, a< u' to
víme, nebo ne. V na%ich srdcích a vzpomínkách na nás dohlí'ejí v'dy a v%ude.

Pro 'ádnou matku není snadné vid#t své d#ti trp#t. Tím spí%e umírat. Bolest Je'í%ovy Matky
musela být nesnesitelná. Nicmén# na n#j musela být ur it# svým zp$sobem py%ná za v%e, co
dokázal. Ze vztahu Je'í%e a jeho matky si mnozí mohou vzít ponau ení, a< jsou jakékoliv vy-
znání.

Eli%ka Mina"íková

V. zastavení - /imon pomáhá Je$í ovi nést k#í$
V hrubosti kolem sebe p"ijímá pomoc

Nechat si pomoci je obdivuhodná vlastnost, kterou ne
ka'dý má. V%ichni známe pocit, 'e to p"eci musíme
zvládnout sami. Je to ná% problém, tak si ho i sami vy"e%íme.
Av%ak v dne%ním sv#t# oslavujícím individualitu se není  e-
mu divit. P"itom nechat si pomoci je kolikrát tak úlevné. P"ed-
chází tomu ale n#kolik fází. Ta nejd$le'it#j%í je uv#dom#ní si,
'e na potí' sami nesta íme. Odsunout toti' do pozadí lid-
skou hrdost je opravdu t#'ké. V 'ivot# mohou nastat chvíle,
kdy nám nic jiného nezbude a budeme si muset o pomoc "í-
ci. Abychom tuto 'ivotní fázi m#li snaz%í a nep"ipadali si na
obtí', musíme dovednost nechat si pomoci trénovat.

Matylda Svobodová

VI. zastavení - Veronika podává Je$í i rou ku
P"ijímá %átek k osu%ení tvá"e

B#hem Je'í%ovy cesty na Golgotu se Veronika prodrala mezi vojáky, aby mu podala %átek
k osu%ení tvá"e od potu a krve. Na látce pak z$stala podobizna Vykupitele.

Jak si tuto událost m$'eme vylo'it? Nap"íklad tak, 'e ka'dý skutek zanechá v lidské du%i
stopu. Stejn# jako se na %átek p"enesl otisk Je'í%ova obli eje, z$stává v srdci ka'dého z nás
otisk lidského konání.

Veronika nezapomn#la na dobré skutky, které Kristus vykonal, a prokázala odvahu, kdy' vy-
stoupila z p"ihlí'ejícího davu. Ani my bychom nem#li zapomínat na pomoc a lásku ostatních a,
pokud máme p"íle'itost, m#li bychom se pokusit je oplatit.

Tereza Rejlová
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VII. zastavení - Je$í padá podruhé pod k#í$em
Bez pomoci znaven, padá pod k"í'em podruhé

Jeliko' nikdo nemohl Je'í%ovi pomoci, tak vy-
 erpaný padá podruhé pod k"í'em. Jak toto zastavení
souvisí s dne%ní dobou? M$'e znázor!ovat, jak fungu-
jí n#která dne%ní p"átelství.

I kdy' tu jste pro své p"átele a rodinu v jejich nej-
hor%ích i nejlep%ích chvílích, ne v'dy se vám va%e
chování m$'e vrátit. Hodn# lidí vás nechá se topit ve
va%ich problémech, ale kdy' oni pot"ebují pomoct, v'-
dy tu jste pro n#. Stejn# jako Je'í% tu byl pro v%echny, ale poté ho nechali padnout pod k"í'em.

Jak moc se tedy li%í tato situace od dne%ní doby v porovnání s tou d"ív#j%í? Nijak. Je'í% celý
'ivot lidi lé il, radil jim a u il je být lep%ími. Rad#ji padá i s t#'kým k"í'em, ne' aby nechal tíhu
na nás. A stejn# jako Je'í% p"edtím pomáhal ostatním, i my bychom si m#li pomáhat.

Ema [árská

VIII. zastavení - Kristus napomíná pla"ící $eny
Hlava rozbodána trny, t#lo rozedráno hlubokými ranami

Osmé zastavení k"í'ové cesty má p"ipomínat chvíli, kdy odsouzený nevinný Je'í% potkává
'eny jeruzalémské a "íká jim: /Jeruzalémské dcery, nepla te nade mnou! Spí%e nad sebou
pla te a nad svými d#tmi, p"ijdou toti' dny, kdy se bude "íkat: Blahoslavené neplodné, 'ivoty,
které nerodily, a prsy, které nekojily! Tehdy lidé za nou "íkat horám: Padn#te na nás! A
pahork$m: P"ikryjte nás! Nebo< kdy' se toto d#je se zeleným stromem, co se stane se
suchým?"

Je'í%, a koli byl odsouzen neprávem, se nelitoval. Syn Bo'í byl natolik vyrovnaný a natolik
vzd#laný, aby v#d#l, 'e nemá lidem zazlívat jejich hloupost a nev#domost. I kdy' %el svou
vlastní poslední pou<, tak nadále mluvil ke svým následovník$m a sna'il se jim p"edat d$le'ité
v#domosti, které mezi lidmi kolují dodnes.

Snad nejv#t%í poselství téhle  ásti cesty je, 'e ne-
máme plakat nad tím, co se stalo a co nem$'eme
zm#nit. Ale m$'eme se místo toho zam#"it na budoucí
události a ovlivnit je k lep%ímu.

Gabriela Paulusová

IX. zastavení - Je$í padá pod k#í$em pot#etí
Pod tíhou k"í'e padá pot"etí

Stín bolesti mu visel nad hlavou. Je'í%,stoupaje na
popravi%t#, zesláblý bitím a mu ením, padá pod tíhou
k"í'e. Znovu v%ak vstává, sna'í se to nevnímat. Bolest
m$'e být pro n#koho i stra%n#j%í ne' smrt. A v ten mo-
ment ji nic nemohlo uti%it. Snad jedin#, kdy' bude
stoupat vzh$ru, se m$'e zmírnit. Je t"eba jít dále, ne-
bát se tmy, která nás v tomto t#'kém období
obklopuje. Proto'e jediná cesta z lesa a stínu je n#kde
dál a tam je%t# musíme dojít.

Marie Kunicyna
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X. zastavení - Je$í zbaven roucha
Vzali mu svobodu, p"átele, nakonec i %aty

P"i prvním zamy%lení by se nám mohlo zdát, 'e byl Je'í% b#hem svého pozemského 'ivota
postupn# p"ipraven úpln# o v%echno. Byl odlou en od p"átel, zbaven mo'nosti kázat a voln# se
pohybovat a nakonec i obrán o od#v.

Co kdy' ale existuje n#co, o co Kristus nemohl být oloupen? N#co, co lze jen t#'ko odcizit
ka'dému z nás? Navzdory zajetí a fyzickému nepohodlí z$stal Je'í% stále svobodný. I kdy'
trp#l bolestí a byl poni'ován, síla jeho ducha z$stávala nezlomná.

Dnes se i my setkáváme se snahou o izolování jedince, omezení svobody názoru  i svobo-
dy projevu a pohybu. Na%e volnost ale nemusí záviset a nezávisí pouze na rozhodnutí
mocných, ale i na na%em vlastním. Nespo ívá v tom, zda m$'eme do restaurace nebo na
dovolenou do zahrani í. Její podstata tkví v tom, 'e jsme schopni v sob# najít víru, lásku a od-
pu%t#ní a povznést se nad sv$j strach.

Tereza Rejlová

XI. zastavení - Je$í p#ibit na k#í$
Nechal se p"ibít ke k"í'i

Je'í% Nazaretský byl usmrcen uk"i'ováním dle
rozsudku "ímského prefekta Piláta Pontského. Ne-
zem"el v%ak za své h"íchy, nýbr' proto, aby vykou-
pil h"íchy celého lidstva, a tím do%lo ke smí"ení
mezi  lov#kem a Bohem. Pomysln# tak zvít#zily
bo'í zásady, které p"edstavují dobrota, milosrden-
ství a láska. Bo'í vláda je spravedlivá a jejím zá-
kladem je pravda a láska. Co to p"ipomíná? [e by
Havlovo: /Pravda a láska zvít#zí nad l'í a nenávis-
tí?1 Je vhodné si tyto nad asové principy neustále
p"ipomínat, a to bez ohledu na to, zda je  lov#k
k"es<an nebo zda sympatizuje s Václavem
Havlem. Jednodu%e proto, 'e  lov#k ne'ijící v pravd# se snadno zachytí do sít# utkané ze
svých vlastních l'í. [ivot v pravd# rozhodn# vy'aduje velkou porci odvahy.

Matylda Svobodová

XII. zastavení - Je$í umírá na k#í$i
Zdroj 'ivota 3 srdce, mu bylo kopím probodnuto

Toto zastavení p"edstavuje Je'í%ovu smrt, utrpení a zárove! ur ité odpu%t#ní. Komu tedy
Je'í% odpou%tí? Odpou%tí v%em lidem, kte"í se k n#mu nechovali hezky  i mu nepomohli v jeho
utrpení. Tímto ukazuje, 'e bychom si m#li vzájemn# odpou%t#t.

Je'í%ovo utrpení se m$'e promítat do dne%ního sv#ta jako ur itá psychická i fyzická bolest,
která nás tí'í. Tato bolest se m$'e jevit bez jakékoliv nad#je na lep%í dny, p"ijde nám, 'e se bo-
"í sv#t. Je'í% nám ale ukazuje, 'e i po v%em,  ím si projdeme, p"ijde ur ité zlep%ení. Tráví toti'
zbytek svého 'ivota v nebi, které znázor!uje pokoj a úlevu od utrpení.

Jak toto zastavení tedy m$'eme pochopit my? A< u' p"ijde jakákoliv t#'ká chvíle v na%em
'ivot#, m$'eme  ekat u' jen na to lep%í a stejn# jako Je'í%, který si toho hodn# protrp#l, máme
ostatním odpustit jejich chyby.

Ema [árská
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XIII. zastavení - T!lo Je$í e s7ato z k#í$e
T#lo spo inulo na klín# matky

Potom, co Je'í% na Velký pátek umírá, po'ádají jeho u edníci Piláta, aby mohli jeho t#lo
z k"í'e sundat. Pilát to dovolil, a tak bylo s!ato a zabaleno s vonnými látkami do ln#ných plá-
ten. Symbol dvou rukou, které jsou vyobrazena na t"ináctém k"í'i, zna í práv# lou ení Panny
Marie se svým synem. Matka se musí vyrovnat s neuv#"itelnou bolestí, kdy' ztratí své dít#.
Marie v%ak v#"í, 'e smrt je teprve za átek a 'e jejího syna  ekají v posmrtném 'ivot# u' jen
dobré v#ci.

Michaela Zelená

XIV. zastavení - T!lo Je$í e ulo$eno do hrobu
T#'kým kamenem hrob uzav"en

Poté, co se Panna Maria naposled rozlou í s Je'í%em, je jeho t#lo p"eneseno do nedale-
kého hrobu vytesaného ve skále. Ten je pak uzav"en t#'kým kamenem, co' zna í symbol ruky
a kamene, který je vid#t na tomto k"í'i. Uzav"en byl proto, aby nebyl Je'í%$v poslední odpo i-
nek ni ím a nikým ru%en. Kdy' v%ak v ned#li ráno p"ichází k hrobu t"i 'eny, je kámen odvalený
a na míst#, kde by m#lo být t#lo, jsou pouze slo'ená roucha.

Michaela Zelená

XV. zastavení - Holubice - symbol lásky, míru, nad!je

V 'ivot# se  lov#k m$'e ocitnout v r$zných situacích. A< u' v dobrých a %<astných, kdy si
myslíme, 'e nám nem$'e byt líp, a doufáme, 'e nikdy neskon í, nebo t#ch %patných, kdy neví-
me, jestli je zvládneme p"ekonat. Cítíme se jako v tmavém tunelu, ale sv#tlo na konci n#j je v
nedohlednu. Cítíme, 'e jsme na to sami a ztrácíme nad#ji v lep%í zít"ky. Co je ale 'ivot bez na-
d#je a lásky?

Takový 'ivot je smutný a ubíjející. A< u' se v na%em 'ivot# odehrává cokoliv, co nás srazilo
na kolena, je d$le'ité myslet na to, 'e  as rány zahojí, a mít nad#ji, 'e jednou bude zase dob-
"e, 'e se op#t od srdce zasm#jeme a za neme zase 'ít. Má-
me kolem sebe lidi, kte"í nás milují a s láskou nás z tohoto
tmavého a smutného tunelu vyvedou.

Adéla Rezková
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Zam'&eno na mladé hasi#e*

2. 4. 2022 jsme se ú astnili branného zá-
vodu v Ro'nov#. Kv$li velmi nep"íznivému
po así se závod konal v sokolovn# 3 krom#
st"elby ze vzduchovky.

9. 4. 2022 se konal druhý branný závod v
Naho"anech. Za nás b#'eli dv# hlídky star-
%ích a jeden  len za mlad%í kategorii spole n#
s kamarády z Mezilesí.

V%echny úkoly (vázání uzl$, st"elba, ur-
 ování mapových a technických zna ek,
zdravov#da, ur ování azimutu, orientace
mapy a %plh na lan#) jsme dali hrav# a
právem jsme si odvezli zlaté medaile.

23. 4. 2022 se konal závod na %kolním h"i-
%ti na Plhov#, kde jsme zvládli útok a %tafetu
CTIF.

Tato sout#' obná%í p"eskok vodního
p"íkopu, rozta'ení a napojení  ty" hadic ,,C1,
nást"ik ter $ d'berovými st"íka kami, uvázání

uzl$, p"i"azení technických prost"edk$ a v ne-
poslední "ad# po"adová p"íprava. Zde jsme
skon ili na pátém míst#, co' je hezký výsle-
dek.

V dubnu jsme pak je%t# plnili odbornost 3
strojník junior a specializaci 3 kucha".

Sbírali jsme starý papír, který jsme ná-
sledn# odnesli do sb#rny a pomohli jsme i se
sb#rem kovového odpadu v m#stysu.

Taky jsme kreslili obrázky do sout#-
'e ,,Po'ární ochrana o ima d#tí1. Nejlépe se
v rámci okresu Náchod umístil Prokop St"í-
brný a to na krásném druhém míst# ve své
kategorii.

Za odm#nu jsme si u'ili hezké chvíle
na ,,pálení  arod#jnic1 pod na%í novou roz-
hlednou.

8. 5. 2022 jsme jeli spole n# s Mezilesím
busem na ned#lní sout#' v Nízké Srbské,
kde nás  ekal po'ární útok, %tafeta dvojic a
%tafeta 4x60 metr$. Druhá sout#' se stejnými
disciplínami se konala 14. 5. 2022 v Bohda%í-
n# u )erveného Kostelce.

21. 5. 2022 se b#'ely ,,%edesátky1 na h"i%ti
v Bezd#kov#. Tuto sout#' b#'í jednotlivci 3
zdolání bariéry (nebo p"eskok 3 d#v ata),kla-
dina, spojení hadic s rozd#lova em a napo-
jení proudnice a cíl.

Za nás se nejlépe umístila (desátá) Eva
Hrn í"ová a Matyá% Herzig (devátý).

Pro nás nejd$le'it#j%í sout#'í v prvním

Druhé "tvrtletí je ji$ tradi"n! zam!#eno na tréninky, sout!$e, aktivity a výuku - to v e pro
mladé hasi"e. I kdy$ v lednu a únoru je t! byly sout!$e z d&vodu kovidového omezení
zru eny, dále se ji$ pracovalo naplno.
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pololetí je okresní sout#'. Konala se 28. 5.
2022 v Náchod# na stadionu Hamra. Je to
sout#' na celý den, proto'e se skládá z p#ti
disciplín a navíc se hodnotí kroniky a samo-
statn# se b#'í %edesátky jednotlivc$.

V celkovém hodnocení nám p"ipadla sed-
má p"í ka v rámci okresu,co' je velmi slu%né
umíst#ní.

V polovin#  ervna máme je%t# v plánu
po'ární útoky v Bohuslavicích a pak se bude-
me t#%it na letní prázdniny a prázdninové
p"espávání na hasi ském cvi i%ti spojené s
výletem.

Po'áry: 23. 3. 2022 3 Sendra' 3 na n#ko-
lika místech ho"ela tráva, polní porost,
stromky na b"ehu u silnice.

24.3.2022 3 Náchod 3 Lipí- zatím letos nej-
více rozlehlý po'ár lesa, luk na plo%e
300x500 metr$ kde zasahovalo deset hasi -
ských sbor$ a vrtulník s bambivakem, který
provedl t"ináct shoz$ vody.

27. 3. 2022 3 Rokole 3 doutnající ko"eny v
lese po t#'b#, zásah provedli hasi i z
Dobru%ky, Bohda%ína a Nového Hrádku,

15. 4. 2022 3 Ole%nice v Orlických horách
3 ho"el lesní porost na rozloze 100x100 met-
r$.

Sna'íme se pomáhat v m#stysu s r$zný-
mi ,,úklidy1 - nap". Z hasi ského cvi i%t#
/zmizela1 rozpadající se bouda, hodn#
o"ezaných v#tví a ke"$ bylo svezeno pod roz-
hlednu, kde byla vytvo"ena vatra na  aro-
d#jnice. Podotýkám, 'e bez Radima a jeho
traktoru by to opravdu ne%lo.

Uspo"ádali jsme sout#' okrsku Mezilesí v
po'árním útoku. Ú astnilo se dev#t dru'stev,
z toho dv# 'enská. Na%e mu'ské dru'stvo
získalo první a 'eny  tvrtou p"í ku. Sout#' se
konala na skv#le p"ipravené dráze a s vý-
borným ob erstvením v pátek 13. 5.
2022.

Za SDH Jarmila Grimová
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Cvi#íme odmali#ka a rádi

U' podle názvu p"ed%kolní d#ti toto cvi ení
nav%t#vují /skoro1 %koláci, cvi í s námi i
men%í d#ti (v#t%inou sourozenci t#chto p"ed-
%kolák$). Cvi íme jednou týdn# v pátek od
15,30 hodin do 16,30 hodin. Kluci a holky (p"i-
hlá%eno celkem 14 d#tí místních a z
Bystrého) cvi í bez p"ítomnosti rodi $, na
konci hodiny lepíme na provedené  innosti
samolepky k obrázk$m zví"átek do /speci-
álních1 se%itk$, d#ti jsou zapojeny do projektu
po"ádaného )OS - Sv"t nekon#í za vrátky,

cvi#íme se zví%átky. A máme dv# %ikovné cvi-
 itelky-pomahatelky Adélku a Hanku )tvrte -
kovy.

Za átek hodiny pat"í h"e na ove ky a vlky,
rozcvi ce s básni kami. Dále posilujeme
v%echny svaly v t#le na 'ín#nkách /jízdou vo-
zového parku1 3 jedeme jakoby osobním au-

tem, nákla=ákem, ma%inkou, motorkou, na
kole,  ty"kolkou. Ka'dý dopravní prost"edek
má svoje specifikum, nap"íklad motorka 3 ve
d"epu s lokty mezi koleny, ma%inka leh na zá-
dech, nohy a ruce p"edpa'eny. Poté násle-
duje /opi í dráha1, stanovi%t# s aktivitami 3
skákání na trampolín# nebo z m$stku na
duchnu s chytáním /'í'aly1, sjí'd#ní lavi ky
zav#%ené na 'eb"inách, kotoul vp"ed za po-
moci klínu, na 'ín#nkách válení sud$ nebo
plazení, skákání mezi desti kami nebo obru-
 emi, ch$ze po lavi ce. Z dal%ího vý tu aktivit
p"i hodin# 3 hry s mí i, obru emi, desti kami,
%vihadly a na konci hodiny s padákem. Na zá-
v#r p"i protahování odtla ujeme /zdi t#locvi -
ny1. Od kv#tna, dle po así, vyu'íváme ke
cvi ení víceú elové a plá'ové h"i%t# - na%e
zdokumentované aktivity, viz foto.

Na za átku a konci hodiny nechybí nástup,
p"i záv#re ném pozdravu /Dne%ní hodin# na-
zdar1 d#ti k"iknou /Zdar1, si zacpávám u%i.
Pro ? Zeptejte se d#tí.

Cvi"ební hodina p#ed kolních d!tí
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Cvi"ební hodina mlad ího $actva

V kategorii mlad%ího 'actva jsou za"azeny
d#v ata a chlapci, kte"í nav%t#vují 1. a' 6. t"í-
du. Cvi íme jednou za týden, a to ve  tvrtek
od 15,30 hodin do 16,30 hodin. Ve %kolním
roce 2021/2022 bylo p"ihlá%eno celkem 20
d#v at a chlapc$. P"evá'nou  ást roku jsme v
t#locvi n#, za p#kného po así od konce dub-
na venku p"ed sokolovnou a na víceú elovém
h"i%ti.

Na%e hodina za íná honi kou a rozcvi -
kou, kdy si zah"ejeme a procvi íme v%echny
svaly. Mezi oblíbené honi ky pat"í  ertovská
nebo mrazík. Po rozhýbání nás  eká pr$-
pravná  ást, kde posilováním zad, nohou, ru-
kou a b"í%ka nacvi ujeme základy

gymnastických /dovedností1 3 kotoul, hv#zda,
stojka, skok p"es kozu nebo bednu, kruhy,
hrazda. Nechybí ani hry s mí em, r$zné sou-
t#'e v dru'stvech, b#hání, skákání do dálky a
%plh. Atletické disciplíny trénujeme p"ed soko-
lovnou na b#'ecké dráze s dosko i%t#m. Ob-
líbené jsou kole kové brusle, na to máme
ideální asfaltový povrch u sokolovny. V t#chto
krásných dnech vyu'íváme víceú elové a
plá'ové h"i%t# Q. viz fota. Co na to d#ti? Ze-
ptejte se jich.
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Cvi"ební hodina star ích $áky7

N#kolik d#v at z$stalo cvi ení v#rno po
opu%t#ní mlad%ího 'actva, tak pokra ujeme 3
pátek od 16,30 hodin do 17,30 hodin. D#v a-
ta jsou  ty"i. P"i hodinách /pilujeme1 gym-
nastiku, cvi ení na ná"adí nebo hrajeme
sokolský hokej (h"i%t# 3 t#locvi na, dv# dru'-
stva), hra na dv# brány, gumový krou'ek
(ringo) a d"ev#né ty e (místo hokejky),
pravidla dle dohody hrá $, princip - ring je ve-
den, p"ihráván a st"ílen pomocí d"ev#né ty ky
v jeho vnit"ním prostoru, bod získává dru'-

stvo, které ring st"elí do branky soupe"e.
Od dubna vyu'íváme venkovní h"i%t# 3

víceú elové h"i%t# vyu'íváme k /nácviku1
tenisu a plá'ové h"i%t# je ideální na p"e-
hazovanou. Hra p"ehazovaná se hraje se
speciálním mí em na plá'ový volejbal.

A je%t# na%e aktivita z lo!ského zá"í -
ú ast na sokolské akci v Praze /Sokolské
plavby po Vltav#1. Pokud chcete v#d#t více,
zeptejte se d#v atQ
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Víkendové p#espávání v sokolovn!

Po dvouleté pauze jsme obnovili s d#v aty
a chlapci tradici na víkendového p"espávání
v sokolovn#. Se%li jsme se v sobotu 4. 6.
2022 ve 14 hodin v sokolovn#. Bylo nás 9
d#v at a chlapc$ se 2 cvi itelkami. Po od-
lo'ení v#cí v sokolovn#, jsme %li na nedaleké
hasi ské h"i%t# sout#'it. Na hasi ském h"i%ti
po"ádal Myslivecký spolek &ibeník akci Den
s myslivostí, krom# zajímavých sout#'ních
stanovi%< jsme si prohlédli dravce, lovecké
zbran#, trofeje a dozv#d#li zajímavosti o lese

a zví"átkách v n#m. Po návratu do sokolovny
jsme testovali své fyzické dovednosti formou
sedmi sout#'í z odznaku zdatnosti 3 bume-
rangový b#h, skoky p"es %vihadlo, výskok do-
sa'ný, kotoul vp"ed, ch$ze poslepu, pavou í
test, házení o zem. Nap"íklad u pavou ího

testu se hodnotí b#'ecká rychlost a prosto-
rov# orienta ní schopnosti. Na h"i%ti o rozm#-
ru 9 x 6 m je rozmíst#no 6 tenisových mí k$,
a to 4 mí ky ve vrcholech obdélníku, 2 mí ky
uprost"ed del%ích obdélníkových stran. Upro-
st"ed h"i%t# (obdélníku) je obru . Na startovní
signál vybíháme a postupn# sbíráme mí ky a
s ka'dým jednotliv# se vracíme a postupn# je
pokládáme do kruhu vyzna eného obru í.
)as zastavujeme po polo'ení posledního
(%estého) mí ku.

Po sportovních výkonech si ka'dý p"ipravil
svoje míste ko na spaní, vyu'ili jsme 'ín#nky
a duchny v t#locvi n#. K ve e"i jsme m#li za-
pe ené tousty ve variantách, jak kdo cht#l 3
samotné, pouze se salámem, se salámem a
sýrem, se salámem-sýrem-ke upem nebo
máslem. S plným b"í%kem jsme hráli spole-
 enské hry (Cink, )erný Petr, Boj apod.). )e-
kali jsme na tmu, nebo< jsme je%t# testovali
strach ze tmy. V prostorách sokolovny byla
pro d#v ata a chlapce p"ipravena /stezka od-
vahy1. Na konci se ka'dý podepsal na listinu,
kde napsal, zda se bojí  i nebojí tmy. Na
dobrou noc se  etla pohádka O zlatovlásce.

Ráno bylo spole né probuzení okolo 7
hodiny. Následovala ranní hygiena, snídan#
(muffiny, rohlíky), úklid. Ve zbývajícím  ase se
bruslilo na kole kových bruslích, malovalo na
asfaltovou plochu p"ed sokolovnou. Rozchod
dom$ v 10 hodin. Tak zase p"í%t# Q..

Radka Machová
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Vyu'ijte op#t bezhotovostní platbu na ú et TJ Sokol Nový Hrádek
123-3560080217/0100,

do variabilního symbolu napi%te: 1
do poznámky: p#íjmení a jméno, za koho je platba.

P"ísp#vky za více  len$ rodiny je pot"eba rozepsat v popisu platby!

Nebo je stále mo'nost platit v hotovosti matriká"ce paní Han# Svato-
!ové, která vede celkovou evidenci  len$, kontakt: 608 752 191,

svatonova.h@seznam.cz
Platbu je pot"eba provést do 30. 6. 2022.

Vý e "lenských p#ísp!vk& na rok 2022

%lenové d!ti do 18 let (v roce dosa$ení 18 let je t!)
-  lenské p"ísp#vky 200 K 
- nad 18 let studenti 300 K 

%lenové d&chodci od 65 let (v roce dosa$ení 65 let u$)
-  lenské p"ísp#vky 200 K 
- d$chodci do 65 let 300 K 

%lenové od 19 let
-  lenské p"ísp#vky 300 K (nevyu'ívají sokolovnu nebo p"ilehlá sportovi%t#)

- 500 K (vyu'ívají sokolovnu nebo p"ilehlá sportovi%t#)
- matky na rodi ovské dovolené 300 K 

+lenské p&ísp'vky 2022
%lenské p#ísp!vky jsou poplatky za "lenskou známku %eské obce
sokolské (%OS), platí ji tedy v ichni "lenové Sokola.
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Vzhledem k tomu, 'e ná% Nový Hrádek je
posledním krajským vít#zem z roku 2019, tak
jsem byl pro leto%ní rok jmenován místop"ed-
sedou hodnotitelské komise (p"í%tí rok budu
jejím p"edsedou). V#"te mi, 'e náv%t#vy
v%ech zú astn#ných obcí byly pro mne velkou
inspirací a získání dal%ích zku%eností, pro-
to'e ka'dá z nich byla n# ím výjime ná, zají-
mavá a m#la se  ím pochlubit. Jak to celé
dopadlo, se dozvíte v následujícím protokolu.

PROTOKOL
o vyhodnocení krajského kola sout#'e

Vesnice roku 2022
v Programu obnovy venkova v Královéhra-

deckém kraji

Vyhla ovatelé sout!$e:
Spolek pro obnovu venkova )R (SPOV

)R), Ministerstvo pro místní rozvoj )R
(MMR), Svaz m#st a obcí )R (SMO )R) a
Ministerstvo zem#d#lství (MZe)

Spoluvyhla ovatelé sout!$e:
Královéhradecký kraj (KHK), Kancelá"

prezidenta republiky, Ministerstvo 'ivotního
prost"edí (M[P), Ministerstvo kultury (MK),
Spole nost pro zahradní a krajiná"skou tvor-
bu (SZKT), Svaz knihovník$ a informa ních
pracovník$ (SKIP), Sdru'ení místních samo-
správ )R (SMS )R) a Asociace kraj$ )R.

Po dvouleté odmlce, kterou zap#í"inila pandemie, se v plné kondici vrátila tradi"ní sou-
t!$ Vesnice roku, aby op!t ukázala na jedine"nost "eského, moravského a slezského
venkova. Do sout!$e se letos p#ihlásilo 175 obcí z celé %eské republiky.

Hodnotitelská komise - zleva Ji%í Balský, Jana Sehnalová, Zden"k Dra$nar, Libu$e Rosová, Dagmar
Smetiprachová, Miroslava Stárková, Lucie Feuchter, Terezie Netrestová, Ivana Svojtková, Jan Balcar

2022
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Hodnotitelská komise v Královéhra-
deckém kraji:
> Dagmar Smetiprachová, Obec St#'ery,
p"edsedkyn#
> Zden#k Dra%nar, M#stys Nový Hrádek,
místop"edseda
> Ivana Svojtková, MMR, tajemnice
> Lucie Feuchter, KÚ KHK,  lenka
> Jan Balcar, SPOV )R, SMS )R,  len
> Libu%e Rosová, SMO )R,  lenka
> Miroslava Stárková, MZe,  lenka
> Terezie Netrestová, M[P, SZKT,  lenka
> Ji"í Balský, MK, NPÚ,  len
> Jana Sehnalová, SKIP,  lenka

P#ehled p#ihlá ených obcí

Pr&b!h sout!$e
Do 26. ro níku sout#'e Vesnice roku 2022

v Programu obnovy venkova se v Královéhra-
deckém kraji p"ihlásilo celkem 13 obcí. Na zá-
klad# nominace vyhla%ovatel$ a
spoluvyhla%ovatel$ sout#'e p"edsedkyn#
krajské hodnotitelské komise jmenovala  leny
této komise. Ka'dá obec za"azená do sout#-
'e byla podle zpracovaného harmonogramu v
termínu od 30. 5. do 3. 6. 2022 nav%tívena
krajskou hodnotitelskou komisí. O této ná-
v%t#v# byli v%ichni starostové sout#'ících obcí
p"edem informováni. Náv%t#va ka'dé obce
trvala 120 minut. Základní informace a
podklady pro hodnocení získala krajská
hodnotitelská komise z prezentace obce, roz-
hovor$ se zástupci obce, prohlídky obce a
obsahu materiál$ dolo'ených jako sou ást
p"ihlá%ky do sout#'e. Na základ# vý%e uve-
dených podklad$ byla ka'dá sout#'ící obec
hodnocena v následujících okruzích:

a) Koncep ní dokumenty
b) Spole enský 'ivot

c) Aktivita ob an$
d) Podnikání v etn# spolupráce obce se ze-
m#d#lským nebo lesnickým subjektem
e) Pé e o stavební fond a obraz vesnice
f) Ob anská vybavenost, in'enýrské sít#,
úspory energií
g) Pé e o ve"ejná prostranství, p"írodní prvky
a zele! v obci
h) Pé e o krajinu
i) P"ipravované zám#ry
j) Informa ní technologie obce
k) Zlatá cihla v Programu obnovy venkova
(dobrovolná  ást sout#'e)

Vyhodnocení krajského kola
Záv#re né jednání krajské hodnotitelské

komise Královéhradeckého kraje se usku-
te nilo v obci St#'ery. P"i hodnocení komise
postupovala ve smyslu podmínek sout#'e
Vesnice roku 2022 v Programu obnovy ven-
kova.

Na základ# tohoto hodnocení komise ud#-
lila následující ocen#ní:

Zlatá stuha 3 obec +dár nad Metují, okr.
Náchod

Modrá stuha 3 za spole enský 'ivot 3 ne-
byla ud!lena z d&vodu men ího po"tu p#i-
hlá ených obcí

Bílá stuha 3 za  innost mláde'e 3 obec
Ohni ov, okr. Rychnov nad Kn#'nou

Bud eves
[eleznice
Vidochov
Ohni%ov
Sn#'né
Dob"any
Lan'ov

Havlovice
Zlatá Ole%nice
He"mánkovice
[=ár nad Metují
Poho"í
Stra ov
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Zelená stuha 3 za pé i o zele! a 'ivotní
prost"edí 3 obec Poho#í, okr. Rychnov nad

Kn#'nou

Oran$ová stuha 3 za spolupráci obce a
zem#d#lského subjektu - obec Stra"ov, okr.

Hradec Králové

2.místo v sout#'i - obec Dob#any, okr.
Rychnov nad Kn#'nou

3. místo v sout#'i -
obec Havlovice, okr.

Trutnov

Ceny hejtmana:
Cena hejtmana 3 obec He"mánkovice, okr.

Náchod, za moderní knihovnické a informa ní
slu'by

Cena hejtmana - obec [eleznice, okr. Ji-
 ín, za zaji%<ování komplexní ob anské vyba-
venosti,

Cena hejtmana 3 obec Zlatá Ole%nice, okr.
Trutnov, za vytvá"ení míst pro setkávání
generací,

Cena hejtmana 3 obec Lan'ov, okr.
Trutnov, za dlouhodobý koncep ní rozvoj ob-
ce,

Cena hejtmana 3 obec Vidochov, okr. Ji-
 ín, za uplat!ování ekologických "e%ení p"i
rozvoji obce,

Cena hejtmana 3 obec Sn!$né, okr. Rych-
nov nad Kn#'nou, za zachování pam#ti obce
a vedení kroniky,

Cena hejtmana 3 obec Bud eves, okr. Ji-
 ín, za citlivý p"ístup k obnov# kamenoso-
cha"ských d#l ve ve"ejném prostoru,

Cena Spolku pro obnovu venkova 3
obec Vidochov, okr. Ji ín, za koncep ní roz-
voj obce

Cena nad!je pro $ivý venkov - obec He"-
mánkovice, okr. Náchod, za p"íkladnou
mezigenera ní spolupráci

Zlatá cihla 3 v Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje v roce 2022

kategorie A 3 obnova  i rekonstrukce
památkov# chrán#ných objekt$ a památek
místního významu 3 obec He"mánkovice, okr.
Náchod - Sakrální stavby v obci He#mán-
kovice a Janovi"ky

kategorie B 3 obnova  i rekonstrukce
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staveb venkovské zástavby 3 obec Dob"any,
okr. Rychnov nad Kn#'nou 3 Rekonstrukce
základní  koly v Dob#anech

kategorie C 3 Nové venkovské stavby 3
obec Vidochov, okr. Ji ín 3 Víceú"elový ob-
jekt ve  kolní zahrad!

Záv!r:
Ocen#ní budou p"edána zástupc$m obcí

na slavnostním vyhodnocení krajského kola
sout#'e Vesnice roku 2022 v Programu
obnovy venkovadne 20. srpna 2022 v obci
+dár nad Metují.

Ve St#'erách dne 3. 6. 2022

Komentá# ke zlaté stuze: Obec [=ár nad
Metují p"i své prezentaci dokázala zajímavou for-
mou p"edstavit krajské komisi v%echny hodno-
cené oblasti sout#'e, jako je nap". d$raz na
koncep ní rozvoj v etn# p"ístupu Smart Village a
financování obce (snaha o zaji%t#ní finan ní
sob#sta nosti obce), spolkový a spole enský
'ivot, podpora volno asových aktivit, podnikání
(nap". úzká spolupráce s potraviná"skými subjek-
ty), pé i o stavební fond a ve"ejnou zele!,  i pé i
o volnou a zem#d#lskou krajinu (nap". preven-
tivní protierozní opat"ení, bioplynová stanice, vý-
sadba p$vodních druh$ strom$). V%echny
uvedené oblasti jsou p"íkladem dobré praxe pro
dal%í zú astn#né obce. Proto byla obec [=ár
nad Metují hodnotící komisí vybrána jako krajský
vít#z pro rok 2022.

Komentá# k bílé stuze: Obec Ohni%ov kon-
cep n# podporuje spolky v práci s mladou gene-
rací. V roce 2012 sbor dobrovolných hasi $
zalo'il oddíl s názvem Ohnivá ek. Náplní
krou'ku jsou pohybové a v#domostní aktivity d#-
tí, významným p"ínosem jsou úsp#chy mladých
hasi $ i v celostátních sout#'ích. Nev%edním
prvkem ve výchov# d#tí je zapojení mu'ského
elementu 3 tatínk$, kte"í nejenom d#ti trénují, ale
po"ádají pro n# zajímavé akce. Dále zde p$sobí
spolek SK Ohájo Ohni%ov, který se také v#nuje
mláde'i v oblasti sportu. Po"ádá turnaje v ping-
pongu pro d#ti i dosp#lé. SK Toulky ka'dý rok
p"ipravuje akci regionálního významu a to
/Cikánské toulky1. Práci s mláde'í se v#nuje i
myslivecké sdru'ení. P"i %kole je zalo'en d#tský
klub Ohnivec. Za len#ní d#tí a mláde'e do 'ivo-
ta obce je vid#t na ka'dém kroku. Prost"ednic-

tvím spolupráce obce, spolk$ a základní %koly je
zaji%t#n dal%í rozvoj obce.

Komentá# k zelené stuze: Obec Poho"í má
zpracovanou územní studii nové rozvojové loka-
lity pro bydlení, do které zahrnula i výsadbu
d"evin ve ve"ejném prostoru. Tím bude zástavba
p"irozen# zapojena do zelen# intravilánu. V po-
sledních letech obec zrealizovala úpravu své
centrální  ásti s výsadbou nových strom$ a trval-
kových záhon$, dopln#nou mlatovými cestami.
Ke strom$m jsou umíst#ny cedulky s  eskými i
v#deckými názvy. V obecním lese ob ané
dobrovolnicky vysázeli 1200 stromk$, a to dub$,
t"e%ní a b"íz.Ve sportovním areálu jsou také rea-
lizovány výsadby strom$, k hernímu vy'ití d#tí
rovinaté obce slou'í nový kope ek na sá!-
kování. Travnaté plochy fotbalového h"i%t# jsou
vyu'ívány jako louka na seno, pravideln# se se-
 e jen plocha nezbytná pro hru. Pé e o zele! je
zaji%t#na obecním zam#stnancem, který svou
práci zjevn# provádí s láskou. O%et"ení strom$ je
sv#"ováno arboristickým firmám. Do budoucna
obec vylou ila uplat!ování hlavového "ezu stro-
m$, který do'ije pouze u d"evin takto za-
p#stovaných. Ostatní výsadby ponechá jejich
p"irozenému vzr$stu. V oblasti ochrany 'ivotní-
ho prost"edí obec zavádí nové úsporné osv#t-
lení. Rovn#' vybudovala sb#rný dv$r, kde je
de%<ová voda vsakována díky vytvo"ení pro-
pustných %t#rkových vrstev.

Komentá# k oran$ové stuze: Obec Stra ov
úzce spolupracuje se zem#d#lskými subjekty ve
svém okolí i intravilánu obce. P"ímo ve st"edu
obce je statek rodiny Bedná"ových zabývající se
rostlinnou výrobou a chovem skotu k produkci
mléka. Významná je spolupráce obce se Zem#-
d#lskou akciovou spole ností M'any a.s. (ZAS
M'any a.s.). Spole n# "e%í liniové výsadby ko-
lem polních cest, p"evody a prodej pozemk$
k pln#ní zám#r$ obce v oblasti slu'eb obyvate-
l$m a spolupracují na p"íprav# podklad$ ke
Komplexním pozemkovým úpravám (KPÚ). Ve
spolupráci ZAS M'any a.s. byl p"estav#n zem#-
d#lský brownfield na okraji obce na nový akva-
kulturní chov sume ka afrického a druhá  ást
prostoru je vyu'ita jako kompostárna pro místní
ob any i obyvatele dal%ích p"ilehlých obcí. V do-
b# 'ní zem#d#lský podnik informuje obec a
Myslivecké sdru'ení Diana o p"esném termínu a
obec s myslivci zajistí bezpe ný p"esun zv#"e na
jiné místo, aby nedocházelo k jejímu úhynu.

Bc. Zden#k Dra%nar
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M j p vodní plán ! roz"í#it si sbírku va#e$ek a projít se krásnou
jarní p#írodou ! se prom%nil v dopoledne strávené v areálu soko-
lovny. M%la jsem po letech op%t mo&nost nahlédnout do zákulisí
sehraného organizátorského týmu. Bylo velice milé zavzpomínat si,
poobdivovat sportovní zázemí sokolovny a setkat se se spoustou
fajn lidí.

Hrádováci, moc ráda jsem vás vid%la!
Jana M.

Hrádouská va&e#ka - 39. ro#ník
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Zú astnilo se 996 lidí, z toho 251 d!" do 15# let.

Z Nového Hrádku 271 lidí, z toho 73 d!" do 15# let.

Ú astníci byli ze 115 r$zných míst.

Nejstar%í ú astník: Jaroslav Matoulek, Kostelec n. Orlicí - 1937

Nejvzdálen!j%í ú astníci: Blatná, &iberec, M!lník, Praha, Brno, Bílý Potok, 'lapanice, &esní Jaku-

bov.

Zahrani ní ú ast: Kudowa Zdroj ( Polsko

Velkou va)e ku dostalo 11 kolek#v$ s po tem víc ne* 12 lidí.

Na nejkrat%í trase byly úkoly pro d!#.

Kontrola: areál hasi $ Bohda%ín.

Po así: jasno 10°C ( 20°C
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Pou/ do Vambe&ic

Sraz poutník$ byl v 6 hodin ráno v kostele v
Novém Hrádku. Bylo to#* dobrým zvykem,
aby poutník$m po*ehnal na cestu pan fará).
&etos v%ak musel ná% pan fará) neodkladn!
odjet a tak bylo pro v%echny, v etn! mne
velkým p)ekvapením, kdy* jsme se dozv!d!li,
*e po*ehnání na cestu dostaneme od mého
man*ela Pavla, kterého pan fará) "mto úko-
nem pov!)il. Nakonec musím uznat, *e to ne-
dopadlo a* tak zle a kdy* na konci )ekl: "Na
p)ímluvu svatých Kry%tofa a Jakuba, patron$
poutník$, spole n! vyjd!me", spadl mi ká-
men ze srdce.

Vy%lo nás t)ináct a po celý den nás
provázelo krásné po así. Nebylo ani vedro ani
zima. Do Ole%nice jsme se vydali p)es Taszow
(to prý byla opro# minulým rok$m p)íjemná
zm!na), kde nás cestou provázel pot$ ek
lemovaný trsy blatouch$. P)es polské va-
rování "Uvaga Zmije i Kleszcze" jsme na *ádné
zmije nenarazili, zato potvory klí%8ata po nás
lozila ka*dou chvíli.

V Ole%nici se k nám p)ipojila paní Tá;a,
které ráno do Hrádku nejel autobus, tak nás
pokra ovalo  trnáct. Cesta k <ihalce nám

p!kn! u"kala i díky vypráv!ní starosty Zde;ka
Dra%nara, kterak to s t!ma pout!ma vlastn!
d)íve bylo. T)eba, *e pou8 trvala 5 dní a
ú astnilo se jí a* 5 #síc lidí.

A koliv se letos %lo v novodobé historii
teprve pot)e", poutníci si ji* sta ili vytvo)it
n!kolik tradic a rituál$ - t)eba kdy* na státní
hranici vytáhne starosta placa#ci a dá v%em
ochutnat ...

Za veselého i vá*n!j%ího povídání jsme do-
razili do &ázní Du%niky, kde zrovna v biatlo-
novém areálu probíhal trénink. St)elbu jsme
sice sly%eli, av%ak Markétku Davidovou jsme
nezahlédli.

U tryskající fontány jsme krátce posva ili,
ale radost nás, nová k$, *e u* máme polovinu
trasy za sebou, zku%ení matado)i kro#li, *e
prý "to nejhor%í nás je%t!  eká."

Po dvouleté odmlce zp sobené nemocí Covid-19 se v sobotu 7. kv%tna 2022 op%t uskute$nila obno-
vená pou( do Vambe#ic - v po#adí ji& t#e), tak&e lze #íci, &e byla zalo&ena nová tradice. Jedním z nová$-
k této pout% jsem byla i já, tak vám povyprávím, jak jsem ji vid%la a za&ila.
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N!kte)í si pochutnali na láze;ské káv!, jiní
se odvá*ili napít se zdej%í *elezité lé ivé vody,
o které n!kdo trefn! poznamenal: "Nechutná,
ale pom$*e."

Cesta od Du%ník$ byla p!kná a zajímavá,
putovali jsme v blízkos# skal, pot$ k$, jezírek,
ale i zrádných bahýnek. A práv! jaké to je,
 vachtat se bahýnkem, si okusil man*el Pavel.
Jeliko*  asto chodil vp)edu, d!lal pro nás zá-
rove; i pr$zkum terénu a po jednom zrádném
míst! m!l kalhoty =ekaté jako dalma#n.
Nejpí%, *e nedostal po*ehnání na cestu,

kalhoty de>ni#vn! zni il sm$lou z pa)ezu, na
který si sednul. Na%t!s" to byla jediná sm$la,
která nás cestou potkala.

Na kopci nedaleko kaple sv. Anny u obce
Batorow jsme ze svých zásob poob!dvali a
p)itom se kochali nádhernými výhledy na Or-
lické hory z pro nás neznámého úhlu pohle-
du.

Pomalu jsem za ínala cí#t nohy a ur it!
jsem nebyla sama, ale v part! dobrých lidí
cesta na%t!s" rychle ubíhala. Pro%li jsme ko-
lem n!kolika skalních útvar$ v Národním
parku Stolových hor a najednou jsme poprvé
zahlédli v!*e baziliky ve Vambe)icích. Radost

FRYMBURSKÉ OZV NY - 2 / 202240

se ale mísila s p)ekvapením, jak je to je%t!
daleko! A k tomu prudký sestup po lesní
cest!, kdy kolena dávala d$razn! najevo, *e
toho u* bylo dost. V%ak také t!ch posledních
pár kilometr$ na%i skupinku poutník$
po)ádn! roztrhalo, tak*e i kdy* jsme k bazilice
ve Vambe)icích dorazili asi v 15.45,  ekali
jsme je%t!  tvrt hodiny, ne* jsme si mohli
ud!lat spole né záv!re né foto.

Pou8 byla zavr%ena m%í, na které se ji* tra-
di n! se%li poutníci nejen od nás z Nového
Hrádku, ale i z Broumova, Police nad Metují,
Machova a dal%ích obcí v  esko-polském po-
hrani í.

Cestu zpátky bychom u* nejspí% nezvládli,
a tak jsme byli rádi, *e se m%e zú astnili i dal%í
hrádováci, kte)í nás poté odvezli dom$.

N!kte)í z nás %li na pou8 s n!jakou pros-
bou, p)áním, starostmi  i k)í*em, jiní s vidinou
hezkého výletu a odpo inu" si od chmurných
my%lenek. Za to v%echno pat)í pod!kování
Pann! Marii, které je vambe)ická bazilika za-
sv!cena. A pod!kování pat)í také sv. Jakubu
za na%i ochranu po celé pou# a sv. Kry%tofu,
*e jsme se mohli s na%imi blízkými vrá#t do-
m$ ve zdraví a s rados" v srdci.

Eva Sobotková
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Mach Josef 84 let
Suchánek &ubomír 78 let
Du%ánková Miroslava 80 let
Hánl Bohuslav 87 let
Michlová Irena 71 let
&okajová Fran#%ka 81 let
Vond)ejc Josef 77 let
<ervená Helena 89 let
Du%ánek Zbyn!k 85 let
'kodová Jana 70 let
Holý Jeronym 84 let
Koty%ková Olga 76 let
Nová ek Ji)í 72 let
&emfeldová V!ra 75 let
Jelenová Jana 73 let
Dra%nar Josef 72 let

Suchánková Miloslava 77 let
<erná Jana 71 let
Marková Anna 83 let
Páblová Jana 76 let
&angová Alena 72 let
Bohadlo Pavel 76 let
<ervinková &ibu%e 74 let
Vond)ejcová Miloslava 76 let
Sychrovská Miloslava 91 let
Grimová Marie 83 let
GrimMilan 73 let
't!pánová Vlasta 75 let
Van urová Jana 79 let
Klime% Zden!k 75 let
Pohl Josef 88 let

Spole#enská kronika
duben -  erven 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#eli:

Vzpomínáme...

Jaroslav Rázl
Marta Kozlová
Michal Mo*ný

Noví ob$ánci:

'&astným rodi(!m blahop"ejeme.

Amalia P)ibylová
Julie Dra%narová

Zlatá svatba:

Josef a Jana Du%kovi

Diamantová svatba:

&adislav a Kv!ta Grulichovi

Man#el!m p"ejeme hodn%  t%s), zdraví a pohody.
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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  íslem MK <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.), &idmila Mar#nková, Jeronym Holý

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

> Stálí fotografové: Petr &emfeld, Ing. Ji)í Hlavá ek, Zlatko Hála, Jarmila Grimová

> Obálka: Chalupa na Mikulá%ov! kopci, foto Petr &emfeld

> Tisk: Jana Wolfová, Vrchoviny, náklad: 350 vý#sk$. <íslo vy%lo 17. 6. 2022

> P)í%"  íslo vyjde pravd!podobn! v zá)í 2022

> P)ísp!vky, prosíme, zasílejte mailem na adresu redakce: jirka.hla@#scali.cz.

> P)í%" uzáv!rka bude 3. 9. 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.

Trasy leto$ní Hrádouské va%e#ky
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SOBOTA 25. *ERVNA v 19 HODIN

&egendární p)íb!h Han e a Vrbaty
ka*dý zná, málokdo ale ví, jak se
opravdu odehrál. Výpravné >lmové
drama Poslední závod re*iséra Tomá%e Hodana p)iblí*í tehdej%í událos# z mrazivých h)eben$
Krkono% tak, jak se opravdu staly. Vyzdvihuje d$le*itou a zapomenutou postavu Emericha
Ratha. Film vstoupil do kin 24. b)ezna, tedy p)esn! v den výro í tehdej%ího ly*a)ského závodu z
roku 1913.
Krkono%e p)ed první sv!tovou válkou byl chudý kraj, kde se st)etával  eský *ivel s n!meckým.
Bohumil Han byl nejslavn!j%í  eský ly*a) své doby, vyhrával závody doma i v zahrani í.
V%estranný sportovec Emerich Rath se jako jediný N!mec zú ast;oval  eských závod$, ostatní
N!mci z Krkono% je z nacionálních d$vod$ bojkotovali. Han a Rath se proto dob)e znali a
setkali se i na startu významného závodu v b)eznu roku 1913. Po prvním kole se po así na
h)ebenech prudce zhor%ilo, vypukla sn!hová vánice a v%ichni postupn! vzdali. Han z$stal na
tra# sám, závod o první místo se ov%em zm!nil v závod o holý *ivot. Vrbata stojí na tra# jako
jediný divák, Rath se vydává Han ovi na pomoc a v%ichni t)i za ínají v nelidském mraze a
neproniknutelné vich)ici psát p)íb!h o hrdinství, odvaze, v$li a p)átelství.

%ERVEN 2022

POSLEDNÍ ZÁVOD

NEVHODNÉ DO 12 LETVSTUPNÉ 100,- K$

Ji$ te? se m&$ete t! it na
prosinec!

Na 1. 12. 2022 v 18 hodin
p"ipravujeme

TALK SHOW
ZBIGNIEWA J. CZENDLIKA

POSTEL HOSPODA KOSTEL
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