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Výstavy o prázdninách
V dob leto!ních prázdnin se u na!í rozhledny a v infocentru na "ibeníku uskute#nily t$i
zajímavé výstavy.

Má vlast cestami prom n

- putovní výstava, která p iná!í sv"dectví o
p íznivých prom"nách zanedbaných míst a
sídel v na!í krajin". Díky odhodlání místních
lidí a ochot"  ady donor# se chátrající stavby
m"ní v d#stojné objekty s u$ite%nou náplní,
ve ejný prostor dostává novou tvá , sakrální
objekty nacházejí sv#j ztracený smysl a
p íroda se nadechuje k novému $ivotu.
Prost ednictvím fotografií a p íb"h#
prezentujeme stav p ed rekonstrukcí a po ní.
Ka$dý rok na výstav" uvidíte opravy
r#znorodých staveb & od sakrálních objekt#,
p es obecní ú ady, !koly, zastávky,
multikulturní centra, nám"stí a návsi, po
krajiná ské úpravy v parcích a sadech. Do
samotných rekonstrukcí se mnohdy zapojují
místní obyvatelé.

25 let Euroregionu Glacensis

- výstava p edstavující historii tohoto vý-
znamného sdru$ení. Euroregion Glacensis je
nejv"t!ím euroregionem na %esko-polské
hranici. V objemu sv" ené alokace a v
objemu %erpání finan%ních prost edk# z
Fondu mikroprojekt# pat il a pat í k
nejúsp"!n"j!ím euroregion#m na spole%né
%esko-polské hranici. Za tém" 
p"tadvacetileté období fungování Fondu
mikroprojekt# v Euroregionu Glacensis se
poda ilo podpo it okolo 1500 mikroprojekt#.
Euroregion Glacensis je  ídícím orgánem
právem pova$ován za lídra p i rozvoji
spolupráce obou zemí.
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INTERREG

& výstava p edstavující projekty, které se
poda ilo zrealizovat na území Euroregionu

Glacensis v rámci Programu p eshrani%ní
spolupráce Interreg V-A 'eská republika &
Polsko.

Bc. Zden"k Dra!nar
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Krátce...  
% 1. a$ 4. %ervna 2022 v Anglii probíhaly velkolepé oslavy 70 let panování královny Al&b ty
II. nazvané (platinové). Královna je ve svých 96 letech nejstar!ím vládnoucím panovníkem
na sv"t".

% 10. %ervna byla v"nována zna%ná pozornost 80. výro#í vyhlazení obce Lidice, které bylo
pomstou nacist# za atentát na Reinharda Heydricha. Na tyto události nelze zapomínat, hroz-
ba z opakování je stálá.

% 16. %ervna byl ná! starosta Bc. Zden k Dra!nar Svazem m"st a obcí vyhlá!en nejlep!ím
starostou za období 2018 - 2022. Blahop ejeme a d"kujeme.

% 18. %ervna se konal Den otev$ených
dve$í firmy Kaden. Firma nabízela
komentované prohlídky, prodej mode-
l# a díl# Kaden, prodej hra%ek Kaden.
O akci projevili zna%ný zájem ob%ané
místní i p espolní.

% 21. %ervna p edvedli $áci na záv"r
!kolního roku tradi%ní !kolní akade-
mii. Vystoupení $ák# p edstavovala
humorný pohled na osobnosti a udá-
losti %eské historie. Nenásilné pou-
%ení, (!kola hrou), pom#$e $ák#m k
snaz!ímu zapamatování historických
událostí.

% 24. %ervna prob"hla v na!em sokolském stánku Noc sokoloven. Akce sledující aktivizaci
%len# i ne%len# sokola, p edstavovala nabídku p#lhodinových cvi%ení r#zného druhu, pro-
hlídku prostor sokolovny v%etn" posilovny, venkovní sout"$e pro d"ti aj.

% 25. %ervna byla slavnostn" otev ena k$í&ová cesta na vrchu *ibeník, nazvaná (Patnáct za-
stavení utrpení a nad"je). Prohlídky a po$ehnání nové sakrální stavby se zú%astnilo více ne$
100 zájemc#. Byli tam zástupci !kol, které památku vyrobily, kn"$í, vedení Královéhradecké-
ho kraje i vedení m"styse. Zda ilou akci ukon%ilo setkání ob%an# p i ob%erstvení v infor-
ma%ním centru.

% 1. %ervence místní hasi%i uspo ádali
tradi%ní Pou'ové posezení u kolá%# a
pe%eného selete.

% 1. %ervence za%alo v Litomy!li symbo-
lickým setkáním premiéra Petra Fialy,
ministra zahrani%í Jana Lipavského a
p edsedkyn" Evropské komise Ursuly
von der Leyenové %eské P$edsednic-
tví Evropské unie.

% 1. %ervence pape$ Franti!ek ustanovil
olomouckého biskupa Jana Graubne-
ra novým %eským arcibiskupem. Na-
hradil ve funkci Dominika Duku.

% V m"síci %ervenci a srpnu m"li ob%ané Nového Hrádku mo$nost vypln"ním Dotazníku pro
obyvatele vyjád it své názory a po$adavky na dal!í rozvoj m"styse.

% 8. %ervence byl z dílny v Brodku u P erova p ivezen nový zvon. Má jméno Cyril a Metod j
a letopo#et 2023. Je p"kn" zdobený a bude v kostele vystaven do p í!tího roku, kdy se vy-
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v"sí v kostelní v"$i na po%est výro%í 300 let od vysv"cení
kostela sv. Petra a Pavla.

% 24. %ervence vypukl v (eském "výcarsku rozsáhlý po&ár.
Zasáhl okolí H enska a Prav%ické brány. Ha!ení po$áru bylo
kv#li náro%nému terénu velmi obtí$né. S po$árem bojovalo 14
dní a$ 1000 hasi%#, z toho polovina dobrovolných. Byly pou$i-
ty vrtulníky i letadla z Itálie a *védska. Nejvíce byla posti$ena
malebná vesni%ka Mezná, kde 3 domy lehly popelem. N"který
den se roz!í il kou po celých 'echách.

% Od 18. %ervence do 12. srpna uspo ádala místní M* p$ím st-
ský tábor.

% Od 1. %ervence do 11. zá í se uskute%nila 7. prázdninová
KE" - trasa. Z 10 budek bylo mo$né získat 10 dílk# k sesta-
vení srdí%ka.

% 'lenové i ne%lenové Sokola si velmi oblíbili letní vycházky po blízkém i vzdálen"j!ím okolí
m"styse. Pe%liv" je p ipravují a vedou Lidu!ka a Zden"k Martinkovi.

% 13. srpna vyhrál Luká! Mare! z Nového Hrádku 11. ro%ník
mezinárodní sout"$e Kun!tátský drvo!t p v kategorii
motorová pila. V Orlickém Záho í sout"$ilo ve v!ech discipli-
nách 65 ú%astník#.

% 24. srpna uplynulo p)l roku od invaze ruských vojsk na
Ukrajinu. Boje neustávají a na Ukrajin" stále umírají vojáci
obou stran konfliktu i ukrajin!tí civilisté. +e!ení je v nedo-
hlednu.

% 24. srpna uspo ádala T. J. Sokol spole%ný výlet do Beskyd
na Radho!' a okolí. Ú%astníci si prohlédli Libu!ín, nov" zre-
konstruovaný po po$áru, sochu Radegasta, kapli%ku sv. Cyri-
la a Metod"je a mnozí se pro!li po visuté lávce. Náladu
nepokazila ani ve vy!!ích vý!kách zamra%ená obloha.

% 26. srpna zem ela ve v"ku 75 let národem oblíbená zp"va%ka
Hana Zagorová. Tato devítinásobná %eská slavice p i svých
vystoupeních v$dy vyza ovala pozitivní energii i p"knými texty svých písní.

% 30. srpna zem el ve v"ku 91 let n"kdej!í prezident SSSR Michail Gorba#ov. Sehrál zá-
sadní úlohu p i ukon%ení studené války a p i pádu $elezné opony. Jeho snaha o demokra-
tizaci Ruska otev ela cestu svobodné Evrop" a zárove/ vedla k rozpadu SSSR.

% 3. zá í se na hasi%ském cvi%i!ti
uskute%nil 18. ro%ník sout"$e v
po$árním útoku nazvaném O po-
hár starosty m styse. O ob%er-
stvení se místní hasi%i tradi%n"
dob e postarali.

......................................

Jak málo zm !e moudrost staletí

proti p"ítomné hlouposti#

Anna Marková
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Patnáct zastavení utrpení a nad je

Za%átek je vlastn"
jednoduchý. N"kdy
v roce 2016, v souvis-
losti se stavbou a po-

sv"cením výklenkové kapli%ky na Dlouhém,
se do m" dala my!lenka na vytvo ení nejen
jednoho místa, kde si %lov"k sedne a zamyslí
se, ale na vytvo ení jakési cesty, která by na-
bídla p íjemnou procházku, krásné výhledy, a
to by kombinovala s místy k du!evnímu odpo-
%inku, o%ist" zevnit .

To první nabízí sám ná! krásný kraj. A to
druhé? Doká$eme se jako lidi v#bec zastavit,
jen tak se zamyslet, sledovat p írodu, zapo-
menout na starosti, politiku, peníze, uv"domit
si, co je opravdu d#le$ité, doká$eme odpustit
k ivdy, potla%it nenávist? Doká$eme s rodinou
bez stresu najít cíl ned"lního výletu, v poklidu
se projít a povídat si s d"tmi, s rodi%i, se zná-
mými, kamarády o $ivot", o jeho strastech, o
bolestech ale i o radostech, citech, lásce?

Najednou pochybuji. Obrazovky telefon#,
po%íta%#, zprávy z televize, komunikace ome-
zená na nejnutn"j!í: Rodi%e s d"tmi mluví
málo, v$dy; je v!ude informací spousta. Ale
co lidskost? A tak ta my!lenka bobtnala.

K í$ová cesta je, si myslím, velmi dobrým
tématem. Bez ohledu na nábo$enské vyznání
se stala sou%ástí na!í kultury, pat í k na!im
tradicím a zobrazuje silný p íb"h, který je
dob e zobecnitelný na jakoukoli dobu, ka$dý
v n"m m#$e najít %ást své $ivotní pouti.
T eba$e ta na!e $ivotní etapa neskon%ila
smrtí.

Já ale myslel i na nad"ji. No a kdy$ u$ tu-
!íte, co vlastn" chcete, máte (by; zatím ml-
havou) p edstavu o cíli, hledáte cestu, jak
toho dosáhnout, dát nám"tu jasné kontury.

Já m"l !t"stí. V roce 2020 jsem nastoupil
na novou $ivotní dráhu u%itele do St ední !ko-
ly  emeslné v Jarom" i a pro sebe objevil její

obrovský potenciál. Kdy$ jsem poprvé pro-
cházel jejími chodbami, byl jsem ohromen vý-
sledky prací u%/#, a to z#stalo ve mn"
dodnes.

U$ v prvních m"sících jsem za!el do kera-
mické dílny za paní mistrovou Romanou
Neufussovou a probíral s ní mo$nosti hlíny,
keramiky, jako materiálu pro ztvárn"ní jednot-
livých zastavení. Cht"l jsem malou, skrom-
nou, mnou financovanou práci. *lo by to, ale
kdy$ máme ve !kole i skv"lé ková e, truhlá e,
tesa e: Byl jsem za panem  editelem
Petrem Valá!kem a probírali jsme mo$nosti
zadání této akce jako ro%níkových prací $ák#.
Vlastn" pro% ne? Napadla m" mo$nost pro-
pojit jednotlivé obory. Ale najednou je z toho
akce v"t!í. Kam tu cestu umístit? Kde na to
vzít peníze?

Okruh m" napadl ji$ d íve, byl dob e
situovaný, spl/oval v!echny p edstavy, ale ty
pozemky n"komu pat í a já to nejsem. Tak do
jednání s panem starostou Zde/kem Dra!na-

Kdy& jsem byl osloven paní u#itelkou Hlavá#kovou, abych napsal
#lánek o vzniku nové k$í&ové cesty na Novém Hrádku (vrchu "i-
beníku), $ekl jsem ano, bral to samoz$ejm . Ale kdy& to je t$eba
ud lat, p$ijde na vás spousta otázek, hledáte odpov di, p$emý!líte,
ma&ete. Zjistíte, &e to nejde jen tak krátce shrnout.
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rem. Dal!í sp ízn"ná du!e, !lo by to. No a te>
vymyslet formu. N"kolik sch#zek a u%itel od-
borného výcviku Zden"k Vítek p i!el s ná-
vrhem  e!ení pomocí kovaných rukou jako
symbolu. Ka$dý si za n" m#$e dosadit co je
mu blízké, symbol je to univerzální. Gesto,
práce,  emeslo, cit: Keramika na pozadí,
znázor/ující nebe a zemi, výjev ohrani%ený
trnovou korunou. Líbilo se mi to a nejen mn".
Navíc to nabízí prostor k tolik cht"nému p e-
mý!lení.

A díky tolik pot ebné nad"ji vznikl i název.
Utrpení a nad"je. Je to výchovné, trochu jako
pohádka. Dobro vít"zí. Ztvárn"ní patnáctého
zastavení op"t vymyslel pan Vítek, holubice
vylétávající z ruky, navíc v míst" ú$asného
výhledu, do kraje, je ú$asná.

A te> ty my!lenky. Moudrost vy!!ího v"ku
m#$eme mít v!ichni. Ale co d"ti? A tak vznikl
dal!í nápad propojit !koly. Gymnazisté jsou
zpravidla zam" ení du!evn", humanitn", tak
a; se realizují. Máme !kolu propagace, $áci
pracují s grafikou, máme lesnickou !kolu a
my pot ebujeme d evo. Pan  editel Valá!ek
oslovil z izovatele & Královéhradecký kraj a
radní za !kolství Mgr. Arno!t *t"pánek byl ná-
padem natolik nad!en, $e nad projektem
p evzal zá!titu.

Osobn" musím vyzdvihnout výsledek týmu
$ák# jarom" ského gymnázia, který pod ve-

dením u%itelky Evy Stejskalové ve svých
úvahách výborn" transponoval dva tisíce let
starý p íb"h do dne!ní doby. Musím pod"-
kovat i týmu St ední pr#myslové !koly Propa-
ga%ní tvorby a polygrafie, který pod vedením
zástupce  editele Petra *ance vytvo il krásný
grafický nám"t na propaga%ní materiály a
informa%ní tabule a doslova p etavil my!lenky
do kovových desti%ek s QR kódy umíst"nými
na k í$ích. A za sebe musím hlavn" pod"-
kovat v!em $ák#m a u%itel#m na!í !koly, kte í
my!lenky zhmotnili do jednotlivých zasta-
vení.

A ponau%ení? Je jednoduché soudit a od-
soudit. Je jednoduché v davu k i%et, ale vy-
stoupit z n"j? Je t"$ké n"co ud"lat. Je t"$ké
pomoci a asi nejt"$!í je odpustit. Ale ka$dý,
nech; si najde své. Hlavní pro m" je, $e to
s %lov"kem není tak zlé, kdy$ se najde tolik li-
dí, co spole%n" doká$í od my!lenek najít a
ujít cestu k cíli.

Jsem si jist, $e výsledek je skv"lý. Ne ka$-
dému se musí líbit, ne ka$dý musí s netra-
di%ním ztvárn"ním souhlasit, ale ji$ to, $e tam
lidé jdou a p emý!lí nad tím, plní sv#j smysl.
Ne ka$dá otázka má v dané dob" odpov">.
Ale je povinností %lov"ka si je klást a odpov"-
di hledat. V$dy; to znáte & a$ budoucnost
uká$e:

Milo! Tichý
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K!í"ová cesta utrpení a nad je

V ka$dém lidském $ivot", v ka$dé rodin"
se objeví utrpení, nespravedlnost, nemoc, ne-
bo jiné ne!t"stí. Proto, abychom p esto dále
!li $ivotem, je t eba nad"je. Nad"je, která
není n"jakým laciným optimismem, ale n"%ím
hlub!ím. Dnes se identitární, tradi%ní víra,
chození do kostela, to, co bylo nazýváno re-
ligio posouvá do jiného pro$ívání spirituality.
Ukazuje se, $e i p es malé po%ty lidí nav!t"-
vující bohoslu$by, je v nás k es;anství hlubo-
ce zako en"no a mnozí (anonymní),
nepraktikující k es;ané zahanbují svojí lid-
skostí ty deklarované. Nap íklad solidarita
s lidmi zasa$enými p írodními katastrofami,
naposledy t eba tornádem na ji$ní Morav",
nebo nyní s Ukrajinci trpícími válkou je ohro-
mující. V!e, co ud"láme pro druhé, ani$
bychom o%ekávali protislu$bu, to, co u%iníme
pro ty, kte í nám to nikdy nemohou vrátit, je

bytostn" k es;anské.
Kdy$ jsme se s rodi%i rozhodli postavit

bo$í muka, oslovili jsme kameníka, zda nemá
vhodný materiál. Kdy$ se dozv"d"l ú%el, dal
nám ho zadarmo. Zde na Novém Hrádku se
nezi!tn" spojili !koly, obec, kraj a jednotlivci.
Kdy$ jde o dobrou v"c, lidé bez ohledu na
v"k, úrove/ vzd"lání a víry doká$ou spolu-
pracovat. To je velmi povzbuzující obzvlá!t"
do t"$kých dob, které pro$íváme a z ejm"
je!t" dlouho potrvají.

Tradice neznamená chránit popel, ale udr-
$ovat plamen. To platí i pro krajinu, kulturu i
nábo$enství. Nakonec ani zdraví, ani peníze,
nejsou to nejpodstatn"j!í. Tím jsou mezilid-
ské vztahy. Zde, na Novém Hrádku nevznikly
jen nové plody lidské práce a intelektu, ale i
propojení lidí, kte í by se t eba jinak ani nepo-
tkali. To je v$dy d#le$ité a cenné.

Drobné sakrální stavby do na!í krajiny pat$í. Nejsou jen vyjád$ením nábo&enské víry, ale
i prvky kulturního prostoru, ve kterém &ijeme. Je dob$e, &e se ukazuje, &e i v dne!ní do-
b se nejen udr&ují a opravují, ale vznikají i nové. P$iná!ejí mo&nost zastavení, zamy!-
lení a zklidn ní v dne!ní usp chané dob , kdy se #asto honíme, abychom vyd lali
peníze, které utratíme za n co, co ve skute#nosti v)bec nepot$ebujeme. Ani pro ob&ivu,
ani pro !t stí.

MVDr. Pavel B"lobrádek, Ph.D., MPA,
poslanec Parlamentu 'R, nám"stek hejtmana Královéhradeckého kraje a zastupitel m"sta Náchod
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Jeden #kolní rok kon$í a dal#í za$íná%
Ji& n kolik let rekapitulujeme v #ervnovém #ísle Frymburských ozv n dobíhající !kolní
rok. Letos jsme to díky velmi hektickému záv ru nestihli. Zp tn jsme ale rádi, proto&e
#erven byl plný zajímavých akcí, kterými se na tomto míst m)&eme nakonec pochlubit.

Do !kolního roku 2021 & 2022 jsme
vstupovali s obavami, po letním rozvoln"ní
za%ala covidová %ísla op"t nar#stat. Nástup
do !koly byl tedy spojený s kontrolou
$ákovských ú%t# a )opra!ováním@ pravidel
pou$ívání Teams# pro p ípad, $e by se
opakoval scéná z p edchozího roku a museli
bychom se op"t p esunout s výukou do
d"tských a obývacích pokoj#. To si v"t!ina
u%itel#, $ák# ani rodi%# nep ála a v!ichni jsme
doufali, $e u$ k dlouhodobému uzav ení !koly
nedojde. Moc jsme si p áli, aby se v!e vrátilo
k normálu. Tomu jsme se sna$ili p iblí$it ji$ v
plánování akcí na celý !kolní rok a za adili
jsme i aktivity, o které n"kte í $áci kv#li covidu
v p edchozím roce p i!li, jednalo se o
plaveckou !kolu pro $áky 4. ro%níku a
ly$a ský kurz pro osmáky.

Na za%átku roku nastoupilo rekordních 181
$ák# v denním re$imu a 42 v re$imu
individuálního vzd"lávání, tím jsme se
p iblí$ili k napln"ní kapacity !koly. Kdy$ v
jarních m"sících nastoupili 3 ukrajin!tí $áci v
souvislosti s vále%ným konfliktem na Ukrajin",
dostali jsme se skute%n" na úplnou hranici
kapacity. Celý rok probíhal v duchu co mo$ná
maximální )normálnosti@, a%koliv v zimních
m"sicích ude il covid i v na!í !kole a n"kolik

t íd se postupn" vyst ídalo v na ízené
karantén", distan%ní výuka v!ak na!t"stí
netrvala dlouho a v"t!inu akcí jsme mohli
zrealizovat neomezen".

Osv$tim
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P i b"$né výuce jsme se sna$ili napravit
!kody, které napáchalo uzav ení !kol, zapojili
jsme se v rámci Národního plánu obnovy do
dou%ování jednotlivc# i skupin. V tomto sm"ru
nám pomohla také opo$d"ná realizace
projektu *ablony II a následná realizace
*ablon III, v rámci kterých probíhalo a dosud
probíhá dal!í dou%ování. Díky tomuto
projektu jsme v!ak mohli zrealizovat celou
 adu dal!ích aktivit, nap . exkurzi do Osv"timi
a solných dol# V"li%ka pro nejstar!í $áky
nebo projektový den zam" ený na opracování
d eva ve spolupráci s um"leckou  ezbá kou
ur%ený pro mlad!í $áky. Na ja e vyrazily t i
paní u%itelky na zahrani%ní stá$ na Maltu a
%ty i dal!í nav!tíví na podzim Finsko a
seznámí se s tamním !kolstvím.

Po covidové uzáv"rce se postupn" mohla
!kola otev ít dal!ím akcím a externím
odborník#m, nap . prob"hly dv" akce ve
spolupráci s Policií 'R nebo se zdravotníky.
Pomalu se rozjí$d"jí r#zné sout"$e, $áci
hned z n"kolika ro%ník# se zapojili do sout"$e
Matematický klokan, celý 6. ro%ník se

zú%astnil %tená ské sout"$e Souboj %tená #,
ve které obsadil na celostátní úrovni krásné
17. místo z celkového po%tu 88 tým# ze
základních !kol a ni$!ích gymnázií. Velmi
d#le$ité bylo zapojení celé t ídy, u  ady $ák#
tato sout"$ podnítila zájem o dal!í sdílené
%tení a literaturu v#bec.

V pr#b"hu kv"tna a %ervna vyrazily
v!echny ro%níky na výlety, prob"hl turistický
kurz 8. ro%níku, tentokrát v 'eském ráji, a
outdoorový kurz 9. ro%níku v B ezové u

T ebí%e. Pro nejvy!!í ro%níky jsme v úplném
záv"ru !kolního roku za adili zájezd do Velké
Británie. Letos poprvé jsme se zapojili do
celostátní akce T-Mobile Olympijského b"hu
a b"$eli opravdu v!ichni $áci a  ada u%itel#
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se také p ipojila.
Po covidové pauze jsme se vrátili k

podpo e polytechnického vzd"lávání a
obnovili jsme spolupráci s SP*el-it v
Dobru!ce, v rámci dvou projektových dní
probíhaly workshopy robotiky, 3D-tisku,
kreslení v grafických programech a
gravírování na laserovém plotru, který jsme
zakoupili z dotace Královéhradeckého kraje.

Tradi%ní akcí, ke které jsme se vrátili po
dvouleté pauze, byla !kolní akademie. Do
vystoupení se s velkou chutí zapojily v!echny
ro%níky a na p edstavení to bylo vid"t.

Ur%it" jsem zde nezmínila v!echny !kolní
akce, rok to byl skute%n" bohatý. Covidové
období nám ukázalo, jak v"ci, které vnímáme
jaké samoz ejmé, najednou chybí, kdy$
nejsou.

V novém !kolním roce máme op"t spoustu
plán# & chceme realizovat dal!í projekty,
ú%astnit se  ady sout"$í, za azujeme nové
krou$ky. P ejeme si, aby !kola nebyla pouze
práce, ale také zábava a hlavn" ne nuda.

Mgr. Lenka Dudá!ková
 editelka !koly
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Noc sokoloven 24. $ervna 2022

Od 17 hodin probíhalo v sokolovn"
zdravotní cvi%ení s Lídou Martinkovou, jóga s
V"rou *t"tinovou z Ole!nice, cvi%ení na
Bossu pro za%áte%níky s Maru!kou
Gargulákovou a na Bossu s posilovacím
ná%iním vedené Markétou Va/kovou.
Celkem cvi%ilo 18 $en, podívat se p i!lo 10
fandících divák#, kterým za podporu velice
d"kujeme.

Sou%asn" byla mo$nost shlédnout
prostory za jevi!t"m po rekonstrukci, v%etn"
posilovny, ve které provázel Pavel Bachura.

Dále soub"$n" probíhaly ve venkovním
areálu sout"$e pro d"ti. P ed!kolní d"ti
zam"stnávala Eli!ka Kozlová s malou opi%í
dráhou, ta se prý líbila nejvíce. Nejmen!í d"ti
házely mí%ky, b"haly, skládaly puzzle
sokolovny, st ílely z vodní pistolky na balonky,
dostaly se i na tenisové a plá$ové h i!t".

Hlavním rozhod%ím a organizátorem u
sout"$í pro d"ti !kolního v"ku byla Radka
Machová a Honza Mach, nad!en" jim
pomáhala star!í d"v%ata. Sout"$ící d"ti

skládaly slo$it"j!í puzzle sokolovny, skákaly
veselého panáka, m" il se jim výkon krátkého
b"hu na b"$ecké dráze, skok daleký do
písku, výskok dosa$ný, pavou%í b"h, plnily
úkoly na tenisovém a plá$ovém h i!ti pod
kontrolou *árky Sv"tlíkové, V"roslava
Kozáka a Jeryna Holého ml.

Za spln"né úkoly v!echny d"ti dostaly
limonádu a drobné dárky, zaevidovali jsme
39 sout"$ících.

Na záv"r v sokolovn" ú%astníci cvi%ení
vytvo ili pozicí t"la písmenka z textu Tyr!ova
sokolského hesla (Ni zisk, ni slávu). Text je
docela %itelný zachycený fotografem Petrem
Lemfeldem, který dokumentoval ve!kerou
%innost a pohyb zábavného a sportovního
odpoledne.

Zapsala ná%elnice Lída Martinková

Jaká byla leto!ní Noc sokoloven? M)&eme ji hodnotit jako dobrou propaga#ní a zá-
bavnou akci, i kdy& si mohlo p$ijít zacvi#it nebo se podívat více zájemc).
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Myslivecké okénko

Dne 9. 7. 2022 jsme zhotovili betonové
patky pro nov" opravený posed u 'erného
lesa.

23. 7. 2022 jsme k tomuto posedu vyrobili
nový $eb ík a s pomocí techniky usadili na
místo opravenou boudu.

V #ervenci jsme uskute#nili dv brigády na opravu mysliveckých za$ízení.
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V po adí ji$ !estý ro%ník mysliveckého
tábora, konaný pod zá!titou KPK OMS v
Náchod", prob"hl od 9. do 17. 7. 2022 na
Pavlátov" louce u Nového M"sta nad Metují.
Krásné zalesn"né údolí%ko hostilo letos 72
d"tí a 15 vedoucích.

Pro d"ti byl op"t p ipraven bohatý program
se zam" ením na p írodu a myslivost. D"ti ve
v"ku od !esti do patnácti let se ú%astnily
r#zných her a sout"$í a nechyb"lo ani
sportovní vy$ití. Po celou dobu je provázela
celotáborová hra na téma (Toulky s
pruhovanými kamarády), na motivy
ve%erní%k# Václava Chaloupky.

Ná! tábor nav!tívila i  ada host#. Uvítali
jsme nap íklad mezi sebou, mimo jiné,
!éfredaktora %asopisu Myslivost ing. Ji ího
Kasinu a Václava Svobodu, %lena klubu
sokolník# a vábi%# zv" e. Ná! program

obohatilo i vystoupení policie z  editelství
Hradec Králové, Jarom" e, Náchoda a
Nového M"sta nad Metují, kte í s d"tmi
strávili celé dopoledne a dal!í hosté. Na
tábo e nechyb"l ani tajný výlet do okolí a
ve%erní stezka odvahy. Program pro d"ti byl
opravdu nabitý od budí%ku po ve%erku. O
tom, $e se d"tem na na!em tábo e líbí,
sv"d%í jejich nar#stající po%et ka$dý rok a to
ze v!ech kout# na!í republiky.

Tábora se zú%astnily d"ti ze Strakonic, od
Brna, Hradce Králové, Vysokého Mýta a
dal!ích m"st a obcí okresu Náchod a
Rychnov nad Kn"$nou. Máme radost, $e d"ti
mají o p írodu a myslivost zájem, nau%í se
zde, jak se v p írod" chovat, poznávat ji.
Krom" spousty zá$itk# si tak d"ti odvezou
dom# z tábora i  adu nových poznatk#.
Krásné zázemí areálu Pavlátovy louky toto
v!e je!t" podtrhuje.

Na záv"r bych cht"la touto cestou
pod"kovat v!em sponzor#m, vedoucím
tábora a samoz ejm" i kucha kám, jejich$
výborná kuchyn" nás provázela po celou
dobu pobytu, a v#bec v!em t"m, kte í se
podíleli na p íprav" a i pr#b"hu tábora.
Pod"kování pat í samoz ejm" i za vst ícnost
správkyni tábora paní Alici Frischové.
V" íme, $e se na Pavlátov" louce op"t
potkáme p í!tí rok a budeme mít zase dal!í
nad!ené a spokojené d"ti.

Jitka Va/ková P ibylová
p edseda KPK OMS Náchod

foto: Z. Hála

"estý ro#ník Mysliveckého tábora na Pavlátov louce
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P$edná!ky pro d ti

5. a 11. 8. 2022 %lenové mysliveckého spolku *ibeník Nový Hrádek p ipravili pro d"ti
P ím"stského tábora M* Nový Hrádek poutavé vypráv"ní o myslivosti.
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Hasi$i m li i v lét napilno
Na!e dru$stvo mu$# vyu$ilo pozvání na

pohárové sout"$e okolních obcí, a to ve
Sn"$ném & 2. 7. 2022, kde zab"hli po$ární
útok v %ase 28,49 sec. Zde jsme také dopl-
/ovali vodu do kád" a té$ ná! %len Radim
asistoval u o!et ení a následném transportu
do sanity malého chlapce, který vb"hl do
cesty projí$d"jícímu autu (v!e dopadlo dob e
a chlapec je v po ádku). Sout"$ili jsme i v
Provodov" & 17. 7. 2022 a v P ibyslavi u
Nového M"sta nad Metují & 20. 8. 2022, kde
mu$i vybojovali první p í%ku v netradi%ním
po$árním útoku.

Mezi sportovn" - kulturní akce lze po%ítat i
na!i ú%ast v hasi%ském tábo e na Kamenci,
kam jezdíme  adu let na ukázky a prohlídky
na!í hasi%ské práce a techniky, spole%n" s
policií a zdravotními záchraná i. U d"tí jsou
tyto ukázky vítaným zpest ením i pou%ením
celého táborového pobytu.

P ijali jsme pozvání na otev ení nov" opra-
vené hasi%ské zbrojnice v Naho anech, kde
byla p edvád"na mj. stará hasi%ská technika,

také 140 let v obci 'ern%ice se nám moc líbi-
lo.

Zajímavé byly ukázky & ha!ení osobního
vozidla, domku a to od historické techniky a$
po tu nejmodern"j!í.

Na!e zásahové dru$stvo se op"t %inilo.
P evá$ná %ást výjezd# bylo na odstra/ování
vosích a sr!ních bání & nap . v Mezilesí & na
Bydle, v Novém Hrádku & ulice Rokolská,
Hradní, Pod Stadionem a Klainova.

Po$ár kravína v Bohda!ín" 22. 6. 2022,
kam jsme byli p ivoláni, se poda ilo v krátké
dob" lokalizovat.

Mladí hasi%i absolvovali 18. %ervna sout"$
v Bohuslavicích, kde zvládli po$ární útok ve
skv"lém %ase a odvezli si medaile za t etí
místo.

Jejich p edprázdninová aktivita vyvrcholila
na na!em cvi%i!ti, kdy p edvád"li !tafety dvo-
jic, nást iky d$berovou st íka%kou, p eko-
návání kladiny, bariery, rozkulování hadic atp.
p i pou;ovém opékání pro ve ejnost s cílem
získávat dal!í %leny do krou$ku mladých
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hasi%#. Pak u$ je %ekala dvoum"sí%ní p e-
stávka v podob" letních prázdnin.

Dne 3. zá í 2022 ná! m"stys za$il ji$ osm-
náctý ro%ník sout"$e v po$árním útoku pod
názvem O pohár starosty m"styse. Po adate-
lé hostili 15 sout"$ních dru$stev mu$# a 10
$enských tým#. Celou sout"$í nás provázel
ji$ osv"d%ený "hlasatel" Pavel Bachura.

Týmy bojovaly o co nejlep!í umíst"ní ve
dvou kategoriích & po$ární útok a volná ka-
tegorie. Hrádovský tým mu$# obsadil t etí a
%tvrtou p í%ku. Na!e $eny b"hají spole%n" s
d"v%aty z Bla$kova, které obsadily první, t etí
a páté místo. Gratulujeme!

Pod"kování pat í v!em sout"$ícím, ob-
sluhujícím, rozhod%ím a po adatel#m za vý-
born" odvedenou práci, kdy se v!em dostalo
pod"kování od v!ech p ítomných, které jsme
na na!em cvi%i!ti uvítali. Vyhodnocení a zá-
v"r pak provedl ná! velitel, sout"$ící a roz-
hod%í v jedné osob" Vladimír Suchánek.
D"kujeme té$ sponzor#m za jejich p ísp"vky
na ceny pro sout"$ící. Ji$ dnes zveme !i-
rokou ve ejnost na p í!tí, ji$ devatenáctý
ro%ník, který bude op"t na za%átku zá í.

Za SDH Jarmila Grimová
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P!ím stský tábor

Téma leto!ního roku bylo: (S Frymbulínem
ve sv"t" %ar a kouzel), %emu$ byl
p izp#soben program, který zahrnoval jak
pohybové, tak i výtvarné a pracovní %innosti.
V p ípad" p íznivého po%así d"ti poznávaly
krásné okolí Nového Hrádku, p írodu i místní
památky. Kdy$ po%así nep álo, program se
odehrával v prostorách sokolovny.

Sou%ástí táborového programu byly také
exkurze a besedy se zajímávými
p edná!ejícími nap í% obory. Z místních
obyvatel si pro d"ti p ipravil program pan
Josef Svato/, který d"tem ukázal prostory
hrádovského kostela a pov"d"l jim o jeho
historii.

D"ti se také zú%astnily exkurze na
Frymburku, kde jim paní Miroslava
Kahounová otev ela bránu dovnit hradu a
pov"d"la pov"st, která se k Frymburku vá$e.
Svou náv!t"vou nás poctili i myslivci ze
zdej!ího mysliveckého spolku *ibeník.
Pánové Michael Hála a Jaroslav *pre/ar
d"tem vypráv"li o zv" i, která $ije v místních
lesích, vysv"tlili d#le$itost mysliveckého
povolání a také donesli na ukázku n"kolik
exemplá #, mezi nimi$ byly lebky, k#$e i
parohy. Pan Zlatko Hála si p ipravil ukázku

Ve dnech 18. 7. - 12. 8. 2022 se na Novém Hrádku ji& tradi#n konal p$ím stský tábor
pod zá!titou M". Stejn , jako minulé roky, byl o tábor velký zájem nejen místních, ale i
d tí z okolních vesnic a m st. Základnou táboru byla sokolovna na Novém Hrádku, která
nabízí bohaté zázemí nejen uvnit$, ale i v jejím okolí. Výborné ob dy zaji!'ovala !kolní
jídelna.
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mysliveckého vybavení, které si d"ti mohly
ozkou!et na vlastní k#$i.

Na náv!t"vu k nám zavítali strá$níci z
m"stské policie Dobru!ka, kte í d"tem
p ipomn"li zásady bezpe%ného chování,
p edstavili policejní vybavení a výstroj.
Policisté v!ak nebyli jediní, kdo k nám ze
záchranných slo$ek dorazil. Za zdravotníky si
p ipravila besedu o první pomoci sle%na
Karolína 'erná, která té$ na tábo e p#sobila
jako jedna z vedoucích.

Tímto bychom je!t" jednou rádi pod"kovali
v!em vý!e zmín"ným za jejich ochotu a
vst ícnost. Velké díky pat í také  editelce M*,
Son" Brázdilové, bez které by se p ím"stský
tábor v#bec neuskute%nil.

Za p ím"stský tábor M* Nový Hrádek
Tereza Holá a Josef 'tvrte%ka
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Zahájení ly"a!ské sezóny 2022 - 2023

Termín plavby byl stanoven na sobotu 3.
zá í a trasa vedla z lod"nice ve Dvo e
Králové nad Labem p es [íre%, Kuks a do cíle
v Brodu o celkové délce 11,6 kilometr#.

Se!li jsme se ráno v 7:30 hodin u ka!ny na
nám"stí Nového Hrádku v hojném po%tu 32
vodák# z  ad d"tí a dosp"lých. P ibli$n" v 9
hodin jsme v lod"nici p evzali ve!keré
vybavení jako pádla, vesty, barely na osobní
v"ci, nakonec i lod". Po spu!t"ní v!ech
!estnácti lodí Samba a nalod"ní p edem
vybraných posádek, jsme vypluli. Labe je v
t"chto místech p evá$n" klidné se spoustou

záhyb#, m"l%in, popadaných strom# a
balvan# schovaných pod vodní hladinou.
V!ichni si s t"mito nástrahami hrav" poradili
a plavbu si nále$it" u$ívali. Mnohé posádky
pro v"t!í zábavu mezi sebou závodily a
n"které si troufly ostatní po!;uchovat a
odstrkávat, to bylo mnohdy odm"n"no
 ádným pocákáním.

Po doplutí do [ír%e k prvnímu ze dvou jez#
jsme museli p ená!et lod", a tak jsme se
rozhodli nav!tívit tamní cyklo muzeum. P i
prohlídce jsme vid"li na dv" stovky exponát#

Úvodní trénink /ly&a$ské4 sezóny byl naplánován trochu netradi#n na vod . Nápad to
byl opravdu skv lý a v!ichni trené$i se na n m okam&it shodli.
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od nejstar!ích d ev"ných a$ po sou%asné
kovové r#zných technických  e!ení z celé
Evropy. V!em zú%astn"ným se prohlídka
velmi líbila, p edev!ím v!ak mu$ské %ásti
výpravy.

Po op"tovném spu!t"ní lodí na vodu jsme
byli odpo%atí, plavba nám krásn" ubíhala a$ k
druhému a také poslednímu jezu, bohudík,
nesjízdnému. Nicmén" v jeho t"sné blízkosti
se nacházelo restaura%ní za ízení. Tato
p edstava ob%erstvení n"které posádky hnala
vp ed je!t" rychleji, ale museli jsme
pokra%ovat bez zastavení, jeliko$ nás u$ honil
%as.

Poslední úsek plavby plynul jako ty
p edchozí, jen s tím rozdílem, $e v!ichni u$
m"li dost velký hlad a navzdory sn"deným
sva%inám se t"!ili, co si ope%ou na slíbeném
ohni. Cíl plavby byl v Brodu pod mostem, kde

u$ na nás %ekali zam"stnanci lod"nice.
Postupn" vytahovali lod" na b eh a u$ to
vypadalo, $e se snad nikdo ani nevykoupe.
P i vystupování z poslední lod" ztratila její
posádka rovnováhu a cvakla se.

Po p edání lodí se  idi%i nechali odvést ke
svým aut#m a zbytek výpravy !el p"!ky na
nedaleké místo opékání, kde jsme se v!ichni
se!li u ohni!t". V!e, co jsme m"li, jsme
opekli, a; u$ to byl !peká%ek, hermelín nebo i
samotný chleba. V!echno se sn"dlo. Po
uha!ení ohn" jsme se rozlou%ili s pocitem
nádhern" pro$itého, sluní%kem zalitého dne.

Úkol za ízení krásného po%así d"ti doko-
nale splnily.

Text a foto: trené i
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Dne 15. 6. 2022 jsme byli sv"dky zrození
nového zvonu, který bude náhradou za ukra-
dený nejv"t!í zvon a zasv"cený stejným pat-
ron#m - sv. Cyrilu a Metod"ji.

Vyjeli jsme v 9:30 na odlití nového zvonu v
10 lidech. Jeli jsme do obce Brodek u P e-
rova, cesta trvala asi 3 hodiny.

Kdy$ jsme dorazili na místo, dozv"d"li
jsme se, $e materiál je!t" není pln" rozta-
vený (dopoledne ve zvona ské díln" ne!el el.
proud). Tak jsme se jeli podívat do nedale-
kého poutního místa Dub na Morav". Jakmile
u$ byl materiál roztavený, zavolali nám, $e u$
se bude odlévat zvon. Vrátili jsme se do zvo-
na ské dílny a bedliv" sledovali, jak se rozta-
vená zvonovina lije do formy. Kdy$ byla forma
plná, zvona i hodili navrch uhlí, aby ho ej!ek

Odlití nového zvonu pro ná# kostel
V dob p$ed odvezením zvon) do války bylo ve v &i kostela celkem 5 zvon), nejv t!í sv.
Cyril a Metod j, men!í zvon dále svatý Václav, Poledník a tzv. Umírá#ek. V sou#asnosti
máme dva nejmen!í zvony: Poledník a Umírá#ek.
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zvonu nechladl rychleji, ne$ do-
lej!ek.

Po vylití zvonu nás paní
Dytrychová pozvala na ob%er-
stvení a p ípitek, aby se zvon po-
vedl a m"l hezký zvuk. Také
jsme si prohlédli dal!í ji$ hotové
zvony a zvone%ky.

Nakonec jsme si ud"lali
spole%nou fotku p ed vchodem
do dílny a plni zá$itk# jsme se
vrátili zpátky dom#.

Dominik Hlavá%ek, 7. t ída Z*

Videoreportá! z odlévání zvonu:
https://www.youtube.com/watch?

v=sWaQMaMSc6U
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Zlatá koruna Královéhradeckého kraje
V. ro%ník Oce&ování dobrovolník pracujících s d$tmi a mláde!í v Královéhradeckém kraji

V minulém  ísle FO jsme stru n! zve"ejnili (po uzáv!rce) radostnou zprávu. Poj#me se k ní
je$t! jednou vrá%t.

6. %ervna 2022 se v budov" Krá-
lovéhradeckého kraje na Pivovarském ná-
m"stí, v sále Jana Letzela v Hradci Králové
konalo slavnostní p edávání cen. Ocen"ní
Zlatá koruna Královéhradeckého kraje
obdr$elo 15 dobrovolník#, kte í se mnoho let
v"nují %innosti s d"tmi a mláde$í. Z rukou
nám"stk# Arno!ta *t"pánka a Rudolfa
Cogana si p evzali za za dobrovolnou práci
dar v podob" digitálního fotoaparátu
dobrovolní hasi%i, trené i nebo zástupci
spole%enských a kulturních organizací.

"Ocen"ní pat í t"m, kte í sv#j volný %as
v"nují d"tem a mláde$i, p edávají jim své
zku!enosti z r#zných oblastí, vedou je
nap íklad ke sportu, lásce k p írod" a u%í je
tak smyslupln" vyu$ít své osobní volno.
Mnozí z t"chto dobrovolník# se nezi!tn"

v"nují této %innosti desítky let, a proto na n"
chceme upozornit, pod"kovat jim za práci,
která má pozitivní dopad na celou
spole%nost,"  ekl nám"stek hejtmana Arno!t
*t"pánek odpov"dný za oblast !kolství.

Podpora volno%asových aktivit d"tí a mlá-
de$e pat í mezi priority Královéhradeckého
kraje a je realizována zejména prost ed-
nictvím nestátních neziskových organizací a
jejich dobrovolných pracovník#.

Nominaci na ocen"ní Zlatá koruna
Královéhradeckého kraje podávají právní
subjekty a ka$doro%n" je hodnotí odborná
komise a krajská rada. Nominovaní
dobrovolníci musí spl/ovat n"kolik podmínek:
nebyli ocen"ni v posledních t ech letech,
práci s d"tmi nebo mláde$í se v"nují
minimáln" t i roky a zárove/ p#sobí v ne-
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ziskové organizaci nebo !kolském za ízení
sídlícím v Královéhradeckém kraji.

V leto!ním pátém ro%níku Zlaté koruny
Královéhradeckého kraje ocen"ní také mj.
získali Havlík P emek, bývalý u%itel t"l"sné
výchovy, sportovec a propagátor sportu t"lem
a du!í. Ocen"ní p evzal ve svém úctyhodném
v"ku 92 let, a Komárek Bohuslav in memo-
riam za jeho celo$ivotní propagaci skautismu,
zejména v okolí Opo%na.

Ve ejnost v Novém Hrádku p edev!ím
bude zajímat, $e toto významné ocen"ní

získala Markéta Va6ková - dobrovolnice
nejen na poli sportovním, ale i spole%enském.
Je dr$itelkou III. t ídy v oborech v!estrannost,
rytmická gymnastika a aerobic. Markétu
Va/kovou nominoval T. J. Sokol Nový
Hrádek.

Markéta dlouhodob" pracuje s d"tmi,
mláde$í i s dosp"lými v na!í T. J. Sokol. V
roce 2001 a 2002 získala cvi%itelskou t ídu III
v oborech v!estrannost, rytmická gymnastika
a aerobic a toto vzd"lání si pravideln"
dopl/uje a roz!i uje. Od roku 2001 aktivn"
vede dvakrát týdn" hodiny cvi%ení zam" ené
na svoji odbornost pro star!í $ákyn" 10-20
cvi%enek a mlad!í $eny 10-20 cvi%enek. Jako
vedoucí nácviku v jednot" nacvi%ovala
skladby na sokolský slet v letech 2006, 2012
a 2018. Aktivn" pomáhá p i spole%enských a
sportovních akcích i brigádách po ádaných
na!í jednotou. Svoji %innost vykonává
výhradn" dobrovoln" bez nároku na odm"nu.

Markéta také ob"tav" a p íkladn" pe%uje o
své nemocné rodi%e.

Slavnostního p edávání cen se zú%astnili
man$el Markéty Milo!, starostka Podkrko-
no!ské $upy Jiráskovy Helena Rezková a za
t.j. Sokol Nový Hrádek Ji í Hlavá%ek st.

BLAHOP+EJEME !!!
Ji í Hlavá%ek st.

%len výboru T.J. Sokol Nový Hrádek

zleva: Helena Rezková, Markéta a Milo' Va&kovi
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P #í výlety senior& v lét 2022
Po posledním spole#ném výletu na (ihal-
ku nám v #ervnu vy!ly t$i výlety. Nau#ili
jsme se jezdit autobusem s p$estupem.

Jednou jsme vystoupili v Bystrém a pro!li
Bysterskými Doly do Kounova, zastavili se u
funk%ní zvoni%ky a potom v hospod" v Kou-
nov" na kávu a n"co dobrého, jak jsme na-
plánovali. Proto$e byl p ed hostincem velký
ruch sbíje%ek, které pracovaly na rekonstrukci

mostu, nez#stali jsme, ale pokra%ovali
krásnou lesní cestou a pak alejí mezi poli do
Ba%etína. Neplánovan" jsme vydr$eli dojít
trasu ve velkém teple po krásné trase a$ do
Valu. Zde jsme hodn" unavení ji$ vy%kali au-
tobus na Hrádek.

Na dal!í výlet p ijeli hrádov!tí do Ole!nice
a spole%n" jsme po cyklostezce p es Tasov a
*ibeník dorazili k rozhledn" na Hrádku. Po
krátkém ob%erstvení se v"t!ina ji$ vracela do
svých domov#.

Dal!í trasa následovala ze Sendra$e do
Libchy/ podle potoka na Pavlátovu louku
stezkou nad rezeckým údolím s výhledem na
dominantu Nového M"sta - nám"stí na ská-
le. Výlet skon%il odjezdem dom# ze zastávky
od Sepského mostu.

Na prázdniny jsme nic p#vodn" ne-
plánovali, ale náhodn" zvolených výlet#
dlouhých okolo deseti kilometr# se op"t
ú%astnilo a$ deset sokol# i nesokol# z Hrádku
a Ole!nice. Výlet z Ole!nice po %ervené turis-
tické zna%ce sm"rem k Vrchmezí byl
plánován s cílem dojít k chat" Klárovka. Za-
%alo drobn" pr!et, zapovídali jsme se na roz-
cestí se zmoklými optimistickými skauty z
Trutnova a tím zapomn"li v%as odbo%it. Vý-
stupem a$ na Kní$ecí cestu u$ za krásného
po%así s výhledy na Ole!nici v!ichni sm"-
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 ovali do Ruského údolí a na autobus do
Ole!nice.

Pro obdivování krás okolí De!tného jsme
jednou vyu$ili spoj cyklobusem na zastávku u
*pi%áku, odbo%ili na O!erov a lesní cestou
do!li na kopec nad Národním domem, vy-
stoupali po modré na vyhlídku. Otev ely se
nám krásné výhledy na De!tnou, následn" i
mezi starými buky do údolí potoka B"lé te-
koucího od *erli!ského mlýna. Náro%ný se-
stup do údolí byl p edem hlá!en Jerynem
Holým. Ke konci stezky jsme odbo%ili k
novodobé kapli ve stráni a scházeli na asfal-
tovou cestu za chatou Alba. Chut" a hlad nás
dostaly p ed Hotel Praha, kde lákala dobrá
%o%ková polévka, %ást výletník# je!t" pokra-
%ovala ke srubu Karolína. Proto$e jsme pu-
tovali v modrých ozna%ených sokolských
tri%kách, hned nás obsluhující p"kn" vítali ja-
ko staré známé.

Poslední prázdninový výlet byl sm"rován
autobusem do malebných Dob an. Cestou po
bývalé $luté v!ichni do!li do údolí a pak po-
malu stoupali krásnou vesnicí *ediviny ko-
lem rybní%ku k známému kostelu sv. Josefa
na vrcholu kopce. Pokra%ování trasy u$
vedlo po nenáro%né kamenité cest" kolem
dom# na samot" se stra!áky u polí%ek. Na-
skytl se nám p"kný výhled na prot"j!í kopec
ke kostelu sv. Matou!e na Jedlové. Pot"!il
nás pohled na p"kné stádo krav v ohrazení
a také velký výb"h s ko/mi. Sestoupili jsme
na D í!, %ást obce De!tné, míjeli d ev"ný
kostelík, k í$ovou cestu, chatu Panoráma s
ú$asným výhledem na h eben Orlických hor
jako na dlani. S dostatkem %asu do odjezdu
autobusu si dop áli pivo, kávu, pizzu ve ven-
kovním ob%erstvení Sport.

I kdy$ výlety nebyly dlouhé, poznali jsme
pro nás neznámé cesty a pohnuli kostrou.

Lidmila Martinková
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Výlet na Pustevny

Z Hrádku a Ole!nice vyjelo 17 nat"!ených
nad!enc# zvlá!tním autobusem do Dobru!ky
k benzinové pump", kde nás ji$ %ekal hlavní
p epravce pan Kan"ra se svým autobusem a
pr#vodcem Leo!em Polá!kem a dal!ími
ú%astníky ze sm"ru od Náchoda.

Dlouhá cesta ubíhala na!im krajem a ná-
sledn" územím Moravy. Leo! nás zásoboval
informacemi o místech, kterými autobus pro-
jí$d"l. Z Ro$nova pod Radho!t"m za hez-
kého po%así autobus stoupal do st ediska
Pustevny. Je!t" v devatenáctém století ne-
byly h ebeny tolik p ístupné, $ili zde
poustevníci a následn" zde vybudované stav-
by slou$ily jako útulny pro turisty. Vrcholy
omotávala mlha, která se celou dobu pobytu
na stezkách nerozpustila. V nad"ji, $e bude
krásné po%así, jsme vyrazili vedeni pr#vod-
cem na hlavní výletní h ebenovou trasu. U

Na sobotu 20. srpna 2022 jsme m li naplánovaný výlet do nejoblíben j!ího st$ediska
Beskyd na Pustevny s Cestovní kancelá$í Jana Hudková z Nového Hrádku. Na sjednaný
den m lo být siln de!tivé po#así. Jana operativn nabídla výletník)m náhradní termín
na st$edu 24. srpna. V t!in ú#astník)m zm na data nevadila, hlavn aby bylo p$íznivé
po#así.
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mohutné kamenné sochy staroslovanského
boha Radegasta nejznám"j!ího symbolu
Moravskoslezského kraje byla zastávka na
foto. Odhodlan"j!í pokra%ovali na dal!í trase
bez výhled# a míjeli místo, odkud byl vy-
zvednut jeden ze základních kamen# pro
stavbu Národního divadla. Cesta ubíhala
zvln"ným terénem !irokou cestou k souso!í
v"rozv"st# Cyrila a Metod"je a d ev"né kapli
jim zasv"cené. Udr$ovaná stavba vítala ná-
v!t"vníky s prodejem drobností a pohled#,
mohlo se uvnit p isp"t na opravy i fotit nap .
krásná vitrá$ová okna, nebo vystoupat do v"-
$e. Stejnou frekventovanou cestou jsme se
vraceli.

Ob%erstvení skýtaly stánky a ob%erstvova-
cí místa, také moderní restaurace na ko-
ne%né stanici lanovky. V"t!ina výletník# se
t"!ila na stezku v korunách strom# po d ev"-
né konstrukci nebo lanovém most". O%e-
kávání se v!em splnilo, dílo lze obdivovat.
Dokonce se nebáli vstoupit na sklen"nou

plo!inu, která p#sobí dojmem, $e stojíte ve
volném prostoru. Odvahu asi povzbudila (vy-
hlídka) neprostupnou mlhou.

Dal!í %as jsme obdivovali znovu vystav"-
nou stavbu po po$áru Libu!ín. Vnit ek je zdo-
ben lidovými vzory, v!e slad"né jemnými
sv"tlými barvami. S Libu!ínem sousedí krás-
ná ubytovna Mam"nka, té$ stavba ve stylu
architekta Jurkovi%e. Je!t" jsme za!li k
novodob"j!í stavb" - k ubytování Tane%nici a
vzpomínali na náv!t"vu této oblasti za na!e-
ho mládí.

Vraceli jsme se krásn" unaveni. V Dobru!-
ce nás op"t %ekal autobus - spojka na Hrá-
dek - h eb ve%era. Ouvej, m"l poruchu na
startéru. Ovládl nás %erný humor, $e p#jdeme
p"!ky. Ale pomohl pan Kan"ra, p"kn" s námi
cukl dozadu a motor nasko%il. Na na!e
cestování a výletování budeme vzpomínat,
Jana ur%it" také. Za$ila horké chvilky s p eor-
ganizováním výletu.

Lidmila Martinková

Strop uvnit" Libu'ína
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Svaz m st a obcí vyhlásil vít ze sout "e
Nejlep#í starosta 2018'2022
V pra$ském paláci [ofín byla 16. %ervna 2022 slavnostn" zavr!ena sout"$ Nejlep!í starosta za
období let 2018 & 2022. Svaz m"st a obcí 'R ji po ádá u$ od roku 2014, p i%em$ v ní ka$dé
%ty i roky & v$dy p ed koncem p íslu!ného volebního období & hodnotí úsp"!né výsledky sta-
rostek a starost# obcí, m"stys#, m"st, m"stských %ástí a m"stských obvod# i primátorek a pri-
mátor# statutárních m"st. Cílem sout"$e je vybrat starosty a primátory, kte í se v daném
volebním období nejvíc zaslou$ili o rozvoj svého m"sta %i obce, zlep!ili nap . jejich infrastruktu-
ru, $ivotní prost edí, podmínky pro podnikání %i informovanost ob%an#, a svou prací tak p isp"li
ke zvý!ení kvality $ivota obyvatel 'eské republiky. Na základ" p esn" daných kritérií sout"$ící
hodnotí odborná porota.
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Nejlep!ím starostou v Královéhradeckém kraji je Zden k Dra!nar.
Rozhodla o tom porota sout &e Svazu m st a obcí (R. Ta vybírala ze
448 obcí m st a m stys) v kraji a ve volebním období 2018;2022 ji nej-
více zaujal práv starosta Nového Hrádku na Náchodsku. Zden k
Dra!nar stojí v #ele m stysu ji& od roku 2010.

Jaká byla cesta do starostenské kancelá$e?
V zastupitelstvu m"stysu pracuji od roku 2002. Postupn" jsem se seznamoval s problema-

tikou $ivota na!eho m"ste%ka. Spole%n" s bývalým starostou, dal!ími zastupiteli a pracovníky
ú adu jsem se podílel nejen na úsp"!ném %erpání r#zných dotací, ale i na budování dobrého
jména Nového Hrádku. Tato práce mne bavila a m"l jsem z ní radost. Proto po volbách v roce
2010, kdy$ m#j p edch#dce ode!el do d#chodu, jsem vysly!el p ání v"t!iny ob%an# a stal se
starostou Nového Hrádku.

Co vás na této práci nejvíc baví?
Obrovská r#znorodost  e!ených problém# & ka$dý den je jiný. Setkávání se spoustou lidí

nejen r#zných obor#, ale i r#zných osud#. Baví mne vymý!lení nových projekt#, které by na!e

Význam události dolo$ila i p ítomnost místop edsedky/ Poslanecké sn"movny V"ry Ková-
 ové a Jany Mra%kové Wildumetzové, ministra dopravy Martina Kupky, hejtmana Libereckého
kraje Martina P#ty za Asociaci kraj# 'R, nám"stka ministra pro místní rozvoj Zde/ka Semorá-
da, Davida Slámy pov" eného  ízením sekce ve ejné správy a eGovermentu na Ministerstvu
vnitra, p edsedkyn" Sdru$ení místních samospráv 'R Eli!ky Ol!ákové a dal!ích osobností
v%etn" vedení Svazu m"st a obcí 'R v %ele s p edsedou Franti!kem Luklem.

Pro Nový Hrádek je pot"!itelné, $e mezi ocen"nými byl i starosta na!eho m"styse Zden"k
Dra!nar. Reportér Náchodského deníku Ji í *pre/ar p i této p íle$itosti s panem starostou p i-
pravil následující rozhovor.

Redakce FO
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m"ste%ko zase posunuly o kousek dál. Je hezké pomáhat ostatním spoluob%an#m a spole%n"
s nimi postupn" napl/ovat nejen na!e pot eby, ale i sny a tu$by. Prost" práce starosty mne na-
pl/uje a jsem rád, $e ji mohu vykonávat.

Bez #eho byste se naopak rád obe!el?
Nekone%ný nár#st byrokracie. I p es neu-

stálé uji!;ování, $e (papírování) bude mé-
n", jsme stále víc a víc zavalováni r#znými
nesmyslnými na ízeními a po$adavky.
'asto splývá d#le$ité s ned#le$itým a v té
d$ungli se %lov"k (a dokonce i starosta) ob-
%as ztrácí.

Co vás p$i práci motivuje?
Mo$nost být u dal!ího rozvoje na!eho

m"ste%ka, které ve své historii bylo, a
troufám si  íci, $e i v sou%asnosti je obcí, kde se lidem dob e $ije. Obcí, do které se ka$dý rád
vrací. Naprostá v"t!ina novohrádeckých obyvatel, chata # a chalupá # dr$í p i sob", spolky a
sdru$ení si nejsou konkurenty, ale partnery a já mohu ze své pozice podat pomocnou ruku.

Co pova&ujete za sv)j nejv t!í úsp ch za poslední volební období?
To, $e lidé na Novém Hrádku stále dr$í p i sob". Spole%n" se doká$eme domluvit na na-

prosté v"t!in" v"cí, p ilo$it ruku k dílu a následn" se radovat z dosa$ených úsp"ch#. Na-
p íklad z toho, $e se nám poda ilo zopakovat úsp"ch z roku 2011 a podruhé získat titul
Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2019.

Jaké projekty nebo #innosti jste ve funkci starosty realizoval?
Za t"ch 12 let toho bylo docela dost, tak vyjmenuji alespo/ n"které z posledního období. Za

d#le$ité pova$uji obnovení zubní ordinace v roce 2018 a otev ení druhé v roce 2020. Ano,
opravdu zde máme dv" fungující zubní ordinace. Dále to byly rozsáhlé stavební úpravy zá-
kladní !koly, p ístavba mate ské !koly %i vybudování cyklostezky Nový Hrádek, Dlouhé & Tas-
zow. Myslím si, $e Nový Hrádek hodn" zviditelnila revitalizace bývalé v"trné elektrárny na
rozhlednu s infocentrem. O tom, $e tento projekt je výjime%ný, sv"d%í i dlouhý vý%et získaných
ocen"ní, mezi nimi$ nechybí 'eská cena za architekturu %i titul Stavby roku 2021 a samoz ej-
m" certifikát Agentury Dobrý den Pelh imov o vytvo ení %eského rekordu První rozhledna
z p estav"né v"trné elektrárny. Stále provozujeme budovu kina a opakovan" se umis;ujeme
na p edních místech ekologických a odpadových sout"$í. A to jsem zdaleka nevyjmenoval
v!echny akce, kterých bylo v tomto volebním období po$ehnan" za desítky a desítky milion#
korun. Jejich financování bylo ve velké mí e zaji!t"no z r#zných dota%ních program# a bez
spolupráce zastupitelstva a ob%an# Nového Hrádku by je nebylo mo$né zrealizovat.

Jaké inovativní, nové $e!ení se poda$ilo v Novém Hrádku realizovat?
Spole%n" se u nás sna$íme (pou$ívat zdravý selský rozum), slep" nepodléhat r#zným

(inovativním)  e!ením a lobování nejen r#zných firem, ale i státních orgán#. Ale p eci jedno
inovativní  e!ení mne napadá & propracovaný systém t íd"ní odpad#, o jeho úsp"!nosti sv"d%í
skute%nost, $e produkce sm"sného odpadu %iní pouhých 70,4 kilogram# na obyvatele za rok.

Jak se vám da$í plnit volební sliby?
Na tuto otázku nedovedu odpov"d"t. Sice se  íká se, $e: (Nikdo ti nem#$e dát tolik, co já ti
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mohu slíbit), ale já p ed volbami nic neslibuji. Myslím si, $e mne lidé dostate%n" znají a v"dí,
co ode mne mohou %ekat. Sna$íme se pr#b"$n" plnit vize, které vycházejí ze strategického
plánu. Na jejich základ" vedení m"styse volí své priority. O tom, $e na!e sna$ení není úpln"
marné, sv"d%í i stále vzestupný vývoj po%tu obyvatel, oproti roku 2003 jich p ibylo celkem
171. Dal!ím pozitivem je, $e podle údaj# 'eského statistického ú adu s pr#m"rným v"kem
40 let stále pat íme mezi nejmlad!í obce v okrese Náchod.

Jak se vám da$í komunikovat s ob#any a jaké formy komunikace s ve$ejností vyu&íváte?
Tak tohle je otázka spí!e pro ob%any. Formy komunikace s ve ejností vyu$ívám úpln"

v!echny. Na pravidelných ve ejných zasedáních, telefonicky, e-mailem, prost ednictvím na!e-
ho webu, ka$dý m#$e p ijít na ú ad m"styse, jeho$ ú ední hodiny jsou pouhou formalitou, kdy$
je otev eno, m#$e p ijít kdokoliv. Pokud je pot eba, tak za ob%any zajdu osobn". Zvlá!t" inspi-
rativní bývá komunikace p i tradi%ních akcích.

Anga&ujete se i ve svém okolí, má Va!e práce p$esah i p$es hranice Va!í municipality?
Ano, jsem rád, kdy$ mohu své zku!enosti uplatnit ve prosp"ch ostatních, p#sobím v násle-

dujících institucích:
Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory & místop edseda
Dobrovolný svazek obcí Region Novom"stsko & %len rady
Místní ak%ní skupina POHODA venkova, z.s. - p edseda zastupující m"stys Nový Hrádek
Krajské sdru$ení NS MAS 'R Královéhradeckého kraje & %len výboru
RDA & RegionalDevelopmentAgency Rychnov nad Kn"$nou & %len výboru
SMS 'R & p edseda Krajského shromá$d"ní KHK
Regionální stálá konference KHK &  ádný %len
Chytrý region KHK & %len  ídící pracovní skupiny
Odborná pracovní skupina MV 'R pro  e!ení zam"stnávání cizinc# & %len
Sout"$ Vesnice roku & místop edseda krajské hodnotitelské komise

Inspirovala va!e práce starostu z jiné obce nebo m sta?
P i spole%ných setkáních se sna$ím p edávat své zku!enosti starostkám a starost#m. Zej-

ména v oblastech, ve kterých je Nový Hrádek celkem úsp"!ný, jako j odpadové hospodá ství,
komunitní $ivot, sout"$ Vesnice roku %i !kolství. Jestli jsem n"koho inspiroval, to je otázka spí-
!e pro druhé. Já doufám, $e snad ano.

Naplnily se va!e vize ohledn rozvoje Nového Hrádku, které jste m l p$ed nástupem do
své funkce?

Mnoho vyty%ených cíl# se poda ilo uskute%nit, n"které akce jsou rozpracovány a n"které
teprve %ekají na svoji realizaci. N"co se povedlo, n"co ne, ale takový je $ivot. Jako v!ude. Ja-
ko u ka$dého. Stále je co zlep!ovat.

Na co byste k vám nalákal náv!t vníky?
Je toho hodn" - ji$ zmi/ovanou rozhlednu z p estav"né v"trné elektrárny, kostel svatého

Petra a Pavla, který bude p í!tí rok slavit 300 let, dv" stezky sk ítka Frymbulína v okolí m"sty-
se, cyklostezku do Polska, která je vhodná i pro inline bruslení, %i z íceninu hradu Frymburk
s unikátní nej!ir!í hradní v"$í v republice. K náv!t"v" Nového Hrádku láká i kvalitní $ivotní
prost edí bez výrazných zdroj# zne%i!t"ní, velké mno$ství les# v okolí, výhodná poloha m"sty-
se v turisticky zajímavé lokalit" & je východiskem pro turistické výlety se slu!nou sítí p"!ích a
cyklistických tras v okolí, dobrou hospodou a v neposlední  ad" dobrými lidmi.

FRYMBURSKÉ OZV NY - 3 / 202234

Budete znovu kandidovat? Co vás k tomu vede?
Ano. Práce mne stále baví, se sou%asnými zastupiteli tvo íme dobrou partu. Cítím, $e v"t!i-

na ob%an# v nás má d#v"ru a pomáhají nám. Spole%n" chceme, aby byl
Nový Hrádek i nadále rozvíjejícím se a úsp"!ným
m"ste%kem, na které budeme moci být právem hrdí. V" ím,
$e i nadále bude pokra%ovat dobrá spolupráce mezi zastu-
pitelstvem m"styse a ob%any, chata i a chalupá i, místními
spolky a institucemi.

Ji í *pre/ar, Náchodský deník
Zdroj: https://www.denik.cz/regiony/nejlepsim-starostou-v-kraji-je-zdenek-drasnar-z-noveho-hradku-20220705.html

Hravá zahrada M(
je pro v#echny d ti!

V rámci vyhodnocování dotazníkového
!et ení bylo zji!t"no, $e ne v!ichni ob%ané
v"dí, $e d"tské h i!t" u na!í mate ské
!kolky je ur%eno i pro ve ejnost. Mo$ná ta-
to informace nebyla  ádn" prezentována,
za co$ se omlouváme a tímto zp#sobem
napravujeme.

Nebude na !kodu seznámit se
s Provozním a náv!t"vním  ádem. Prosí-
me o jeho dodr$ování, tak aby na!e hravá
zahrada v!em slou$ila co nejdéle.

Bc. Zden"k Dra!nar
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Spole$enská kronika
 ervenec - zá!í 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"ela:

Vzpomínáme...

Miloslava Vond!ejcová

Noví ob ánci:

'&astným rodi(!m blahop"ejeme.

Antonie Klingerová
Jakub Vanický
Jáchym Doubek

Frimlová Olga 83 let
Balcarová Blanka 75 let
Cejnar Antonín 83 let
Hánl Josef 90 let
Cejnarová Marie 80 let
Piewaková Blanka 79 let
Augustová Anna 99 let
Vaculík Václav 70 let
Marková Bo#ena 88 let
Ptá ek Vra$slav 75 let
Du%ková Jana 72 let
Bajerová Dagmar 73 let
Jelen Josef 74 let

Rázlová Ji!ina 74 let
Holá Alena 76 let
Pohlová Milena 77 let
Siegelová Marie 76 let
Machová Jana 76 let
&otolová Marie 82 let
Grimová Vlasta 70 let
P!ibyl Ji!í 85 let
Jirounek Ladislav 71 let
Bohadlová Ludmila 76 let
Kopecký Mojmír 96 let
Rybín Josef 79 let
Svato' Josef 80 let

Drvo't$pové z Orlických hor, kte"í se utkali v leto'ním 11. ro%níku Kun'tátského drvo't$pa.
Zdroj: https://nachodsky.denik.cz/ctenar-reporter/foto-kunstatskym-drvostepem-je-lukas-mares-z-noveho-

hradku-20220816.html
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ZÁ<Í 2022

TALK SHOW
ZBIGNIEWA J. CZENDLIKA

POSTEL HOSPODA KOSTEL
1. 12. 2022 v 18 hodin

PÁTEK 30. 9. v 19 HODIN

Komedie re$iséra Petra Nikolaeva plná
rodinných a partnerských zmatk#. Její
hrdinové si uv"domí, $e kdy$ se ze t í rodin
stane jedna velká, budou pot ebovat
po ádný plán. Plán, jak p e$ít sou%asné i minulé partnery, v!echny d"ti v rodin", a; u$ jsou jejich nebo ne,
plán, jak se v tom v!em neztratit a udr$et si zdravý rozum. [ivot si ale v"t!inou d"lá, co chce... a co
ne%ekáte.

St$ídavka
VSTUPNÉ 100,- K NEVHODNÉ DO 12 LET

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 * 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: Kostel sv. Petra a Pavla, foto Ing. Ji!í Hlavá ek

^ Tisk: Jana Wolfová, Vrchoviny, náklad: 350 vý$sk+. )íslo vy%lo 26. 9. 2022

^ P!í%(  íslo vyjde pravd"podobn" v prosinci 2022

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

^ P!í%( uzáv"rka bude 3. 12. 2022 < pozd"ji dodané p!ísp"vky nebudou zve!ejn"ny. Redakce si

vyhrazuje právo na krácení, p!ípadn" neuve!ejn"ní p!ísp"vku. Obsah nemusí vyjad!ovat po-

stoj redakce.
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Rádi konstatujeme, $e dotazování znovu
potvrdilo zájem obyvatel o d"ní v m"stysi.
Celkem jsme obdr$eli 185 vypln"ných dotaz-
ník#, co$ je dokonce o 15 více, ne$ v roce
2015, kdy se podobné !et ení názor# a po-
stoj# obyvatel k m"stysi a jeho rozvoji konalo
naposledy. Po%et odevzdaných dotazník#,
který v p epo%tu na obyvatele významn"
p evy!uje podobná !et ení v okolních obcích
a m"stech, sv"d%í o dlouhodobém zájmu
obyvatel Nového Hrádku o d"ní v m"stysi a
aktivním p ístupu k jeho rozvoji.

Celou zprávu z !et ení, v%etn" grafického
zpracování výsledk# odpov"dí na jednotlivé
otázky, si m#$ete p e%íst na webu m"styse.
Výsledky budou zohledn"ny v návrhové %ásti

Strategického plánu a tímto zp#sobem vyjád-
 ené postoje obyvatel m"styse se tak hmata-
teln" projeví v jeho základním rozvojovém
dokumentu.

Strategický plán by m"l být projednán a
schvalován zastupitelstvem m"styse p ibli$n"
na konci leto!ního roku.

Pod"kování pat í v!em respondent#m, za
to $e vyu$ili tuto mo$nost podílet se na
správ" a rozvoji Nového Hrádku a pod"lili se
o svoje nám"ty, nápady a hodnocení.

Ing. Ji í *koda, jednatel
Východo%eská rozvojová s.r.o.

zpracovatel Strategického plánu rozvoje m"styse

Informace o dotazníkovém #et!ení mezi
obyvateli m styse

V pr)b hu #ervence prob hlo na Novém Hrádku
dotazníkové !et$ení, které je sou#ástí p$ípravy
Strategického plánu rozvoje m styse na roky
2022 ; 2028. Dotazníky bylo mo&né vyplnit v papí-
rové nebo elektronické podob .

P ebor Sokolské !upy
Podkrkono"ské # Jiráskovy

v p espolním b$hu 2022

Po adatel: T!locvi"ná jednota Sokol Nový Hrádek

Datum konání: sobota 8.  íjna 2022

Místo konání: Nový Hrádek u kina. Trat$ v prostoru Roubalova kopce

P ípadné dotazy je mo#no adresovat na mail: pav.sob@centrum.cz

nebo na telefonu 775 025 520

Veronika Bohadlová DiS., Ing. Pavel Sobotka,

starostka T.J.  editel závodu
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