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Bílá stuha
putuje do Sovětic

Již v loňském roce začalo řešení problému nefunkčních oken
v hasičské zbrojnici. SDH Sovětice
byl připraven vzít toto břemeno
na vlastní bedra. Naskytla se však
možnost zažádat o dotaci přes MAS
Hradecký venkov z fondů Ministerstva zemědělství. Celkové náklady
na projekt čítají 360.000,-Kč, z toho
309.000,-Kč připutuje z prostředků
Evropské unie. Kromě oken byla do
projektu zařazena výměna vrat, dveří
a zateplení fasády. Hasičská zbrojnice je již v dnešní době v úplně
novém kabátě a výsledné dílo je
chloubou všech, kteří se s elánem
věnují činnosti v SDH, včetně práce
s mládeží. Proběhla první kontrola
zaměřená na dodržení všech podmínek a pravidel projektu a ukázalo se,
že vše je v naprostém pořádku. Co
však pomohlo k získání dotace na
zmíněnou akci? Jsou to v prvé řadě



výsledky práce s mládeží a dětmi,
které nesou své ovoce. Velkou odměnou za toto úsilí je ocenění v soutěži
„Vesnice roku“ v rámci Královéhradeckého kraje. Obec Sovětice letos
získala právě za tuto činnost bílou
stuhu spojenou s finanční odměnou
600.000,-Kč. Nezbývá než poděkovat všem, kdo se této prácie naplno
věnují a týden co týden ukrajují ze
svého volného času, aby naučili naše
nejmenší, jak je důležité pracovat
v kolektivu a vštípit jim, že společně mohou dokázat víc, zejména jak
pomoci druhým v nouzi a poskytnout první pomoc v případě potřeby. Jsem přesvědčen, že je potřeba
poděkovat též manažerkám MAS
za jejich pomoc a rady při sestavování projektu a hlavně pak spoluobčanům, kteří v našich obcích bydlí
a trvale je zvelebují.
Aleš Krátký

Hasičská zbrojnice po rekonstrukci. (Foto: Aleš Krátký)

... jak praví básník, i když to letošní si zaslouží chvalořečení opatrně a
s určitými výhradami. Opět to vypadá,
že pravdu mají ti, kdož jsou zastánci a
hlasateli teorie o globálním oteplování. Alespoň rekordní prázdninová
vedra tomu zatím nasvědčují.
Letnímu období odpovídá též obsah
tohoto čísla. Kromě oprávněné kritiky
šlendriánu ze strany Správy a údržby
silnic, a.s. při úpravách komunikací
v Mokrovousích, je většina ostatních
příspěvků laděna optimisticky. Jednotlivé články popisují oslavy Dne dětí,
v několika obcích informují o dalším
rozvoji, jako například vybudování
zcela nového zařízení dětského hřiště
v Lodíně či o rekonstrukci hasičské
zbrojnice v Sověticích.
Škoda, že se v Nechanicích nenašel
nikdo z účastníků, kdo by přispěl článkem o slavnostním odhalení pomníku
Selské jízdy na Husově náměstí. Do



Poukaz
na 1 porci
kachny

14. 8. 2010 na Státním zámku Hrádku u Nechanic

města nejezdí ministři každý víkend,
takže návštěva ministra zahraničí Karla Schwarzenberga při této události
stála nepochybně za zmínku.
Léto patří sportu, a tak se dočtete o nadějném atletovi ze Stračova,
i o několika zdařilých kláních včetně
závodů koňských spřežení. Rozsáhlý
přehled o historii Stěžer, ukončený
v minulém čísle, je doplněn zajímavou
zprávou o založení a působení polozapomenutého sportovního odvětví,
české házené, v této obci.
Informace o Dni zdraví, který jako
příklad a vzor pro ostatní proběhl na
nechanické škole, a zejména zpráva
o zavedení integrovaného dopravního
systému v našem kraji uvítají všichni, kdo cestují veřejnými dopravními
prostředky, ať již za a prací nebo jen
rekreačně.
Redakce zpravodaje přeje všem
čtenářům příjemný zbytek léta.

Aquazorbing na koupališti v Lodíně. (Foto: archiv)

P
na 1
do
Program:

Vážení prátelé,

VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

Náklad 3500 ks

Léto
budiž pochváleno …

Poukaz

Vstupenka



MAS Hradecký venkov, MAS Společná CIDLINA a SPRÁVA ZÁMKU
HRÁDKU U NECHANIC Vás srdečně zvou na VELETRH CESTOVNÍHO
RUCHU, který se koná 14. 8. 2010 na Státním zámku Hrádku u Nechanic.

Jana Kuthanová

předsedkyně MAS Hradecký Venkov
www.hradeckyvenkov.cz

Jiří Šustr

předseda MAS Společná Cidlina
www.spolecnacidlina.cz

15.00 Zahájení veletrhu a představení projektu Partnerství
pro venkov
15.30 Exhibice Sovětických Soviček
16.00 Rozvoj cestovního ruchu - přednáška Emil Ruml
17.00 Prezentace sdružení Komitét pro udržování památek
z války roku 1866
15.00 - 17.00
Prohlídka zámku s průvodci v dobových kostýmech
19.30 Divadelní představení na nádvoří zámku pohádka
Hrátky s čertem
21.30 Slavnostní ohňostroj
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Představujeme vám členy M ístní Akční Skupiny H radeck ý venkov

Zuzana Sirotková

Čím se zabýváte:
Jsem učitelkou na Základní škole
Karla IV. v Novém Bydžově a členkou
Mateřského centra Nechanice.



Vaše aktivity v regionu:
Věnuji se realizaci programů
s ekologickou tématikou (Putování
za skřítkem Podzimáčkem, Odpady, Vyprávění starého stromu, aj.)
finančně podpořených Královéhradeckým krajem a Nadací Via určených pro mateřské školky v Mikroregionu Nechanicko v roce 2009/2010.

Vyprávění starého stromu 20.4.2009, „bažantnice“ Nechanice.
(Foto: Bohuslava Lehká)

Druhá část tohoto projektu bude
následovat i v příštím roce. V loňském roce jsem se aktivně podílela na
realizaci některých akcí pořádaných
Mateřským centrem Nechanice (dětský den, Slavnosti slámy, aj.)
Proč jste se stali členy MAS?
Jsem členkou výběrové komise



a mým cílem je pomoci při výběru
projektů a snažit se podpořit ty, které mají z mého hlediska smysl a jsou
v regionu zapotřebí.
Kontaktní údaje:
Zuzana Sirotková, Hrádecká 192,
Nechanice, 503 15, siri@email.cz

Putování za skřítkem Podzimáčkem 22.9.2009, hájenka Radostov.
(Foto: Bohuslava Lehká)

Integrovaná REgionální DOprava – neboli IREDO
13. června došlo k významným
změnám v meziměstské autobusové
a vlakové dopravě, která se dotkne
celého území Královéhradeckého kraje.
Do jednotného, neboli integrovaného
dopravního systému jsou nově zapojení všichni dopravci zajišťující přepravu osob v kraji. Nastává tak sloučení
všech dopravních služeb ve veřejné
dopravě pod organizátora veřejné
dopravy - společnost OREDO, která
pro kraj tuto činnost vykonává. Smyslem organizace je pozitivní dopad na
návaznost a celkovou vzájemnou provázanost autobusových a vlakových
spojů v Královéhradeckém kraji.
Přestupy bez dalšího placení
Od 13. června je možné cestovat na
jednu jízdenku po celém území Královéhradeckého kraje. Je platná ve všech
autobusech a vlacích na území regionu.
I když budete muset přestupovat, již
v místě odjezdu si zakoupíte jízdenku
až do cíle vaší cesty. Rozhodující není

ani to, zda budete přestupovat z auto- a třicetidenních jízdenek. Při jejich
busu na vlak nebo obráceně.
koupi lze uskutečnit na zvolené trase
libovolný počet jízd a to v obou směZvýšení počtu prodejních míst jíz- rech. Časové jízdenky jsou přenosné.
denek
Jízdenky na autobusy nebo vlaky
Zónově relační tarif poslouží ke
v systému IREDO je možné zakoupit u snadné orientaci v celém systému
řidičů autobusů, u pokladen Českých IREDO
drah, případně i u průvodčích ve vlaPřed sjednocením dopravy jste placích. Pro cestující jde o rozšíření pro- tili i za různé okliky a zajížďky autobudejní sítě jízdenek. České dráhy nabí- su, které ujel při odbočení z hlavní trazejí souběžně s jízdenkami IREDO sy. Nově bude součástí jízdního řádu
také své vlastní. Na tyto jízdenky je ale na každé zastávce i mapa zón systému
možné cestovat a přestupovat pouze IREDO. Pro cestující to znamená možna vlaky Českých drah. Oproti IREDU nost snadného zjištění ceny jízdenky.
však umožňují např. využít slev pro
cestující vlastnící zákaznickou kartu
Vzájemná provázanost autobusů
Českých drah nebo čerpání slevy při a vlaků v uzlových bodech a doprava
koupi zpáteční jízdenky
v taktu
Autobus nebo vlak na vás nepoSlevy na jízdném v podobě časo- čká, zdržíte-li se v práci nebo z jiných
důvodů. Taktéž v nich nepojede sami
vých jízdenek IREDO
Tarif IREDO nabízí cestujícím, kteří a možná budete nuceni i přestupovat.
denně využívají autobusy nebo vlaky Ale cílem autorů dopravního systému,
také slevy v podobě sedmidenních společnosti OREDO, je snaha o maxi-

mální provázanost jízdních řádů
s důrazem na návaznost spojů, na které je nutno v uzlových bodech přestoupit. S tím souvisí i plánování dopravy
v takzvaném taktu. Odjezdy autobusů
nebo vlaků, v systému IREDO, jsou
z dané zastávky naplánovány v opakujícím se intervalu. Například každou
druhou minutu po celé (5:02, 6:02,
7:02). Pro cestujícího to znamená, že
nemusí nosit v hlavě obsáhlé tabulky
jízdních řádů a i přesto ví, kdy jeho
spoj ze zastávky odjíždí.
Věříme, že po možných počátečních
nedorozuměních, které se asi nevyhnou žádné změně, bude systém IREDO – integrovaná regionální doprava
Královéhradeckého kraje – dobře
plnit svůj účel, tedy sloužit cestujícím
a reflektovat jejich měnící se potřeby
v cestování veřejnými dopravními prostředky.
Více informací najdete na www.oredo.cz

V srpnu spouštíme nové
okresní zpravodajské weby:
www.hradec.naseadresa.cz
www.chlumecnc.naseadresa.cz
www.novybydzov.naseadresa.cz

zpravodajství obce
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Dětské hřiště v Lodíně dostalo nový kabát
Vzhledem k již chátrajícím hracím prvkům na dětském hřišti, které již nesplňovaly potřebnou normu
pro jejich bezpečný provoz, jsme se
rozhodli pro jeho úplnou přestavbu,
přesněji řečeno zbudování nového
hřiště.
Vybrat lokalitu nebyl problém.
Po odstranění stávajících dřevěných
domečků a skluzavek jsme opět zvolili stejný prostor, který se nachází
v klidném a bezpečném místě. Při
výběru dodavatele hracích prvků
nás kromě cenové dostupnosti nejvíce zajímal materiál, ze kterého jsou
prvky vyrobeny, a s ním i spojené
náklady na údržbu. Nakonec jsme
zvolili kombinaci kovu, probarveného plastu a dřevěných lepených hranolů. Zbývalo vybrat vhodný povrch.
Tráva, „kačírek“, mulč ani písek nás
příliš neoslovily, neboť vyžadují pravidelnou péči, kromě toho nesplňují
všechny bezpečnostní a hygienické
normy. Proto jsme dali přednost jednolitému gumovému povrchu, který
díky své zajímavé grafice dodal hřišti
nesporný půvab. Děti se při hrách
neušpiní, mohou navštívit hřiště
i za nepříznivého počasí a při pádu
se neporaní. Celé hřiště jsme oplotili a v plánu máme už pouze terénní
a parkové úpravy, které je zútulní
a časem vytvoří potřebný stín, který
v parných letních dnech nabízí pouze
slunečník.
Při slavnostním otevření, které
se konalo první víkend v červnu, se
sešlo několik desítek dětí a dospělých.
Lodínské maminy hřiště vyzdobi-



Nově zrekonstruované hřiště v Lodíně. (Foto: Petr Soukal)

ly, poslechli jsme i pěkné básničky
našich nejmenších. Jakmile pan starosta J. Pelánek slavnostně přestřihl
pásku, nic již nebránilo, aby děti řádně otestovaly pevnost nových prvků,
což činí takřka každý den. To je pro
nás dostatečným důkazem, že nemalé

finance byly investovány správným
způsobem.
V sobotu 26. června se uskutečnil
první ročník akce “Okolo Lodína”.
Účastníci bez rozdílu věku prošli ve
skupinkách trasu, která vedla vesnicí,
lesem i po hrázi rybníka. Příjemná

procházka okolím obce byla zpestřena soutěžními otázkami a úkoly, na
jejichž splnění dohlíželi páni myslivci, rybáři i lesní čarodějnice a víly. Na
každého účastníka čekala v cíli sladká
odměna.
Petr Soukal, Marta Korbelová

Indiáni
a western v Mokrovousích

Sobota
26.
června
byla
v Mokrovousích ve znamení indiánů a westernu. Odpoledne probíhal v prostorách parku na dětském hřišti indiánsko westernový
dětský den. Úvodní slovo patřilo panu starostovi, pro tento den
přejmenovaném na náčelníka Bílá
hlava. Program zahájily děti ze
Základní školy Dohalice. Představily v premiéře indiánskou pohádku, jejíž autorkou, scénáristkou
i režisérkou byla Markéta Tomášová
z Dohalic. Kromě několika svezení

na povozu zapřaženém koňmi pana
Ryby z Dohalice, jízdy v sedle koní,
se kterými přijela paní Manová
z Mokrovous, střelby z luku
a ukázky práce tetovacího salónu,
se děti dozvěděly od Dana Richtra
o zajímavém životě indiánů. Vyzkoušely si mimo jiné tzv. foukačku
a dále soutěžily na několika stanovištích. Nechybělo ani kousání
koláčů, které jsou v Mokrovousích
už tradicí. Koláč se čtyřmi náplněmi a s uvnitř zapečenými mincemi
kousají čtyři strávníci. Vyhrává ten
nejhladovější z nich, který se prokouše až k prostředku, kde je zapečená mince s větší hodnotou než
v jednotlivých výřezech. Podvečerní posezení s hudbou a občerstvení
v Salónu u Sama Hookinse fungovalo bez jakýchkoli potíží, přímo
bezchybně a ke spokojenosti všech
přítomných.
Jana Pečenková



Kousání koláčů - jedna z tradičních soutěžních disciplín. Na fotografii
František Langr a Radim Kulhánek. (Foto: Jana Pečenková)
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„Třikrát a dost“ z Dolního Přímu
Za prvé: V plných přípravách je
organizace Dětského dne, 29. srpna,
konaného na rozdíl od ostatních obcí
a speciálně zaměřeného na rozloučení
s prázdninami. Děti budou mít poté
sice ještě pár dní, aby se z oslav vzpamatovaly a nastoupily řádně do školy,
ale prázdniny jim už nikdo nezadrží.
Vše se odehraje na cvičné louce sboru
dobrovolných hasičů od 15 hodin na
Dolním Přímě, a to i pro děti z ostatních vsí správního obvodu obce, tj.
Probluze, Horního Přímu, Nového
Přímu a Jedlice. Program bude pestrý
a uspokojí i náročné účastníky. Víc
zatím prozradit nelze.
Za druhé: Ve stále populárnější soutěži Vesnice roku jsme letos
zabodovali a obdrželi diplom Královéhradeckého kraje, především

za vytváření vhodných podmínek
k využívání volného času a úpravu
obce. To se nepodařilo narušit neznámému záškodníkovi, který nedávno
naházel do příkopu vedle cesty na
Horní Přím rozebrané díly z osobního auta. Vše je řádně zdokumentováno (viz foto).
Za třetí: Pochvala a blahopřání
patří AFK Probluz. Jeho žákovské
družstvo – Tygříci – zvítězilo v silně obsazeném turnaji Veolia cup
a jedenáctka družstva A mužů včetně
náhradníků trenéra (a funkcionářů)
postoupila do fotbalové I. B třídy.
Přeji jim hodně dalších sportovních
úspěchů, nejen za svou osobu, ale
i ostatní představitele obce.
Petr Švasta, starosta



Zajímavý způsob úklidu neznámého vandala. (Foto: Petr Švasta)



Znovu obnovená tradice vítání občánků v Sadové. (Foto: Dušan Jedlička)



Organizátoři dětského dne v Sadové. (Foto: Jiří Středa ml.)

Dětský den v Sadové
přilákal na 700 návštěvníků
Po odmlce téměř tří let bylo 16.
května na obecním úřadě opět uspořádáno slavnostní přivítání nových
občánků do obce Sadová. Tentokrát
jsme měli potěšení přivítat pět holčiček a tři chlapečky v doprovodu rodičů a dalších příbuzných.
Na úvod zazpívaly děti z mžanského
pěveckého sboru „Kaštánek“. Po jmenovitém představení nových občánků předsedkyní Výboru pro sociální
záležitosti paní Jelínkovou, pronesl
starosta obce slavnostní projev. Pak
již přistupovali jednotliví rodiče ke
„Kronice narozených dětí“, kde svými
podpisy stvrdili slib, že ze svého dítěte
vychovají řádného občana naší republiky a převzali kromě gratulací také
květiny a dárky pro své ratolesti.
Na rozloučenou všem opět zazpíval
sbor „Kaštánek“.
V jednom z mála slunečných dnů
letošního jara, v sobotu 5. června,
uspořádala naše obec na dětském
hřišti odpoledne plné soutěží a atrakcí. Každé z dětí, kterému se zachtělo
soutěžit, obdrželo u vstupu kartičku. Obsluhy u jednotlivých soutěží,
oblečené tak jako v loňském roce do
kostýmů pohádkových postav, odměnily každého soutěžícího drobným
dárkem a vyznačily na kartičku absolvování příslušné disciplíny. Vyplněná

kartička se pak pro děti stala ve stánku
s občerstvením poukázkou na další
odměny v podobě párku, limonády
a točené zmrzliny.
Kromě skotačení na stálých herních
prvcích dětského hřiště se děti vozily
na lodičce po hladině koupaliště, jezdily v kočáře taženém koňmi, sbíraly
bonbóny shazované z modelu letadla a spolu s dospělým doprovodem
mohly shlédnout vystoupení malých
hasičů – „Soviček“. Kromě 150 soutěžících dětí přišla ještě řada ostatních
dětí a tak spolu s dospělými navštívilo
náš dětský den kolem 700 lidí.
Při bohatém občerstvení a za zvuku reprodukované hudby odpolední
program dětského dne plynule přešel
v podvečerní sousedské posezení při
opékané kýtě.
Nezbývá než velice poděkovat všem,
kteří se na organizaci, přípravě a průběhu tohoto dne a rovněž na následujícím úklidu podíleli. Byli to nejenom
členové zastupitelstva, ale také mnozí
dobrovolníci, a to i ze sousedních
obcí. Všichni společně připravili
dětem i dospělým hezké zážitky a tak
nezbývá než si přát, aby elán a dobré
nápady podpořené krásným počasím,
vydržely i pro příští léta!
Ing. Drahoslav Falta
starosta obce

Obec Mokrovousy dokončila v uplynulém roce stavbu „Komunikace pro
pěší“ neboli chodníky podél veřejné
komunikace, která je ve správě Správy
a údržby silnic, a.s. (dále jen SUS).
K vydání stavebního povolení byla
doložena souhlasná stanoviska všech
dotčených orgánů. Po dokončení stavby bylo zřejmé, že je nutno provést
další dodatečné úpravy, aby nedošlo
k průniku dešťových vod z komunikace

na soukromé pozemky. Obec písemně
požádala zástupce SUS k projednání a
ke konečnému řešení daného problému. Představitelé obce marně čekali na
jakékoliv vyjádření, neboť bylo nutné
urychleně jednat před nastávajícím
zimním obdobím. Po další písemné
urgenci a doložení fotodokumentace
došlo k ústní dohodě. Obec na svůj
náklad upraví krajnici vozovky pomocí obrubníků a zajistí podloží pod

Šetříme nebo hospodaříme?

živici nutné k opravě vozovky, která
není majetkem obce, ale SUS. Po další telefonické urgenci byla sice uznána
dohoda, ale k realizaci nedošlo. Tento
liknavý postoj nutí k zamyšlení, jak lze
s financemi hospodařit nebo šetřit, ať
to stojí cokoliv. Na jedné straně čekáme
až nám EU sdělí, že proplácíme neoprávněně v některých zdravotních zařízení poplatky v hodnotě 63 milionů
na minulý rok (Královéhradecký kraj)

a na druhé straně nemáme na víceméně symbolickou částku za dodání živice
v hodnotě cca 60 tisíc Kč na opravu
komunikace ve správě SUS. Dalším
prodlením dojde v naší obci k poškození komunikace, jejíž oprava bude
nákladnější a hrozí při tom poškození
soukromého majetku, dokonce v případě náledí i ke zranění občanů.
Tak jak vlastně hospodaříme?
Bedřich Moder, starosta obce

Kulturní a sportovní akce měst a obcí Nechanicka
srpen - říjen 2010




14. až 15. 8.
2010
20. 8. 2010 20:00 hod
21. 8. 2010
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29. 8. 2010
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odpoledne
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4. 9. 2010
4. 9. 2010
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15:00 hod

10. 9. 2010
11. 9. 2010
11. 9. 2010
11. 9. 2010
11. 9. 2010
18. 9. 2010
18. 9. 2010
18. 9. 2010
18. 9. 2010
18. 9. 2010
19. 9. 2010

14:00 hod
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25. 9. 2010

13:00 hod
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8:00 hod
8:30 hod
20:00 hod
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2. a 3.10. so 9 až 17
2010 ne 9 až 16
hod
28. 10. 2010

SRPEN

Zámecké posvícení. Malé tržiště na nádvoří zámku, ukázky řemesel, krčma, šermíři, lukostřelci, divadelníci…
Prohlídky zámku s průvodci v dobových kostýmech. Slavnostní květinová výzdoba zámku. V sobotu v 9.00
posvícenská mše svatá v zámecké kapli sv. Anny, večer divadlo, ohňostroj, noční prohlídky zámku.
Posvícenská zábava. Na hřišti.
Setkání s folklórem. Mezinárodní festival folklórních souborů na nádvoří zámku.
Voříškiáda a loučení s prázdninami. Kynologické cvičiště. Více informací na druhé straně.
HraKra DisDog Distance Weekend 2010. Soutěže psích dovedností. Více na www.discdog.cz.
3. Hasičský den v Těchlovicích (hřiště), je to pro soutěžící družstva hasičského okrsku Hrádek,
bližší informace p. Říha Zdeněk: 777 580 029
Homolská C. k. heligonka 18. pěšího pluku hraje ve Stračově. Viz program na druhé straně přílohy.
Rozlučení s prázdninami.
Dětský den.
Koloběžkiáda (u hasičské klubovny), 15:00 hod Loučení s prázdninami (v prostorách dětského hřiště).
Dětský den na hřišti.
ZÁŘÍ
10. ročník „JIM BEAM CUP“ - turnaj v tenise
Nohejbalový turnaj amatérských družstev - (tenisový areál), turnaj je pro neregistrované hráče,
kontakt p. Lán Richard: 777 552 441
Dětský den - rozloučení s prázdninami. Pořádá SDH Mžany a Myslivecké sdružení Hvězda Mžany. Večer
posvícenská zábava, občerstvení zajištěno, hraje Lyra Club Libčany.
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ. Restaurování obrazů zámecké rodové galerie. Přednáška akademického
malíře a restaurátora Romana Ševčíka s doprovodným komentářem správce sbírek Mgr. Petra Noska
Volejbalový turnaj (tenisový areál) – registrace družstev týden před turnajem - bližší informace Ing.
Prousek:777 781 064
Šikovné ruce - malba na hedvábí (šála). Hasičská klubovna.
Odpoledne naruby - pro děti a dospělé. Na dětském hřišti.
Zahájení tanečního kurzu v kulturním domě.
Podzimní zkoušky loveckých psů - ohařů. Myslivecké menu připraveno.
Nohejbalový turnaj.
Podzimní neoficiální závody v agility. Kynologické cvičiště.
Stěžerské šlapačky a cyklačky - dálkový pochod - start a cíl ve sportovním areálu ve Stěžerách.
Sousedské posvícenské posezení (místní pohostinství)
13. ročník soutěže v požárním sportu O pohár starosty obce Pšánky. Soutěž ja zařazena
do seriálu soutěží Východočeské hasičské ligy a Podorlické ligy. Kontaktní osoba soutěže
Václav Zubr, v.zu@seznam.cz. 724081091.
Zemědělský den.
Mikroregionem Nechanicko na kolech. Start u kulturního domu v Nechanicích.
Podrobnosti na www.nechanicko.cz.
3. Hubertova jízda, která bude ukončena country bálem s živou muzikou.
XI. Svatováclavský koncert v kostele sv. Marka. Koncertu předchází mše svatá od 17:00 hod.
ŘÍJEN
Podzim ve Stěžerách. Zahrádkářská výstava. Floristická škola HK předvede aranžmá svých žáků a žáci
ZŠ a MŠ doplní výstavu svými pracemi ze soutěže Děti v zahrádce. Již tradičně si návštěvníci budou
moci nakoupit okrasné keře, sukulenty, jehličnany i květiny. Výstava se koná v místní tělocvičně.
Drakiáda - Kulturní dům Horní Černůtky.

zámek Hrádek
Sovětice
zámek Hrádek
Probluz
l Stěžery
Těchlovice
Stračov
Tůně
Hněvčeves
Mokrovousy
Dolní Přím
Stěžery
Těchlovice
Mžany
zámek Hrádek
Těchlovice
Mokrovousy
Mokrovousy
Nechanice
Mžany
Sovětice
Probluz
Stěžery
Těchlovice
Pšánky
Mžany
Horní Černůtky
Stěžery
Stěžery
Horní Černůtky
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Hněvčeveské prázdninové
hledání pokladu
Třetí rok pořádáme pro děti prázdninovou honbu za pokladem. I přes
úporné horko svátečního dne se
nás sešlo na začátku trasy u kostela sv. Jiří hodně. 18 dětí s rodiči
a prarodiči se těšilo, co si na ně místní
vymysleli. Stopování mohlo začít. Tentokrát vedla cesta přes naše nádraží,
Bystřici, Benátky, louky až do lesa Svíb
k soše myslivce, odkud je už vidět na
Chlum. Na děti i dospělé čekalo 13 úkolů spojených i s občerstvením, doplňováním tekutin a osvěžením. Nejlepším
hledačem dopisů byl Martin, ale ani

ostatní se nenechali zahanbit. Tradičně
se dětem nejvíce líbila barevná úprava
účesů spreji na vlasy. Barvám neunikli
až na jednoho ani dospělí. Konečně byl
nalezen vysněný poklad. Hlídal ho polní myslivec. Umoření a ucapkaní jsme
se vrátili do naší vesničky a večer strávili společným posezením i s těmi, kdo
s námi jít hledat poklad nemohli. Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc
při organizaci a těšíme se na setkání se
všemi opět poslední srpnovou sobotu
na hněvčeveský dětský den.
Blanka Domkářová



Na začátku cesty honby za pokladem. (Foto: Markéta Procházková)

Prázdniny v Puchlovicích zahájeny

Sbor dobrovolných hasičů v Puchlovicích za finančního přispění obecního úřadu pořádal v sobotu 26.
června od 14:00 hodin v prostoru za
kulturním domem, v rámci zahájení
prázdnin, dětský den. Pro děti jsme
připravili různé soutěže a hry. Nej-

větší zájem jak nejmenší, tak i starší děti projevily o ukázku základní
zdravotnické přípravy při ohrožení
života, kterou předvedla naše členka
Iveta Mikolandová. Členové sboru
předvedli historickou stříkačku, na
které si děti mohly vyzkoušet jakým

způsobem a technikou se hasí případný požár. Pro všechny zúčastněné
bylo připraveno pohoštění, opékané
klobásy a grilované maso. Počasí
dětem přálo a o úspěchu dětského
dne svědčí poměrně velká účast dětí
i dospělých. Děkuji všem členům

Dětský den v Dohalicích

29. května se na hřišti v Dohalicích
konal dětský den, který přilákal bezmála 80 dětí z Dohalic a přilehlého okolí.
Malé účastníky uvítala paní starostka
M. Enderlová a hned vzápětí následovalo pohádkové divadelní představení
žáků ZŠ Dohalice. Poté na děti čekaly
jednotlivé soutěže, za jejichž splnění
získávaly razítka do hrací karty. Děti
např. probíhaly opičí dráhu, běhaly
s míčkem na lžíci, jezdily slalom na
koloběžkách, střílely z kuše.
Za razítky vyplněnou kartu si vybraly odměnu, která se jim líbila.
Odpoledne výborně zpestřila i ukázka práce kynologickéhgo klubu ZKO
Probluz, jejichž agility (psí sport, který
připomíná koňský parkúr) vystoupení
mělo veliký úspěch. Děti si také mohly
vyzkoušet policejní výstroj a posadit se
do auta Policie ČR Obvodního oddělení 1 Hradec Králové. Zajímavé bylo
i předvedení leteckých modelů LMK
Hořice, které na slunečné obloze krás-



Josef Pavlíček
starosta SDH Puchlovice

Den zdraví

ně vynikly a shozené bonbony potěšily
kdejakého mlsouna. Děti, ale i někteří
dospělí využili možnosti malování na
obličej, projížďky koňským povozem
a zastavily se také pro balónek u klauna
„pana Kopretinky“. Vydařené odpoledne zakončilo přátelské fotbalové utkání
elévů TJ Sokol Dohalice a dívek FC
Hradec Králové.
Tímto bychom chtěly poděkovat
všem, bez nichž by celá akce nevznikla. OÚ Dohalice a firmě Tesle Stropkov
- Čechy a.s. za finanční podporu, TJ
Sokolu Dohalice za poskytnutí prostor
a vybavení, a také všem Dohaličákům,
kteří se na akci podíleli, ať již jako účinkující, rozhodčí, soutěží či jako dárci
odměn pro děti. Věříme, že se opět za
rok sejdeme při dalším ročníku této
akce.

Základní škola a Mateřská škola Nechanice uspořádala 18. června
na 2. stupni a 28. června na 1. stupni
a ZŠ praktické „Den zdraví“, který je
nedílnou součástí primární prevence
rizikového chování dětí a mladistvých.
Stalo se již tradicí, že při těchto akcích
spolupracujeme s Policíí ČR, hasiči
a zdravotníky. Letos byla činnost zaměřena na dopravní výchovu, pravidla
a předpisy silničního provozu, povinnou výbavu kola včetně přilby. Policisté hovořili s žáky také o nebezpečích
v době letních prázdnin – při koupání,
skákání do vody, o šikaně a kyberštině,
komunikaci s cizími lidmi apod.
Byla předvedena náročná práce
hasičů a jejich techniky. Žáci si mohli
prakticky vyzkoušet poskytování první
pomoci na stanovišti zdravotníků.
Dozvěděli se také jak by se měli
Za pořádající SoDo správně chovat ke psům a komunikovat
(Spolek občanek Dohalic) s nimi, ale i kde všude je pes nepostraL. Brandová a E. Janáková datelným pomocníkem pro člověka.

Soutěžící děti na jedné z disciplín. (Foto: Miroslav Jindra)

SDH, kteří se na této zdařilé akci
podíleli. Dále děkujeme sponzorům
za věcné ceny, které věnovali našim
dětem.



V rámci této akce byla každému
žákovi 1. stupně a zároveň všem dětem
mateřské školy předána reflexní vesta
ke zvýšení bezpečnosti v silničním provozu a ochraně zdraví.
Vesty zakoupil pan Václav Novotný - firma T. T. TRANS s. r. o a byly
poskytnuty jako sponzorský dar dětem
do osobního vlastnictví, aby je mohly
využívat kdykoli se stanou účastníky
silničního provozu.
Dovolte nám touto cestou poděkovat všem organizátorům, bez kterých
bychom tuto akci nemohli uskutečnit:
panu nprap. Čížkovskému, paní por.
Bc Trávníčkové (Policie ČR) , jednotce
dobrovolných hasičů z Nechanic pod
vedením pana J. Galáska, panu Václavu
Novotnému, T. T. Trans s. r. o. - Nechanice a paní Janě Pečenkové.
vedení ZŠ a MŠ Nechanice

Zástupkyně Policie ČR na jednom ze stanovišť. (Foto: Archiv ZŠ)
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Školy a školky na turnajích pořádaných mikroregionem
13. května se v Nechanicích už
popáté sešly děti ze základních škol
mikroregionu k turnaji ve vybíjené.
Počasí bohužel nebylo sportování příliš nakloněno. Pro trvalý déšť musely
jednotlivé zápasy probíhat v tělocvičně základní školy a v sokolovně.
Ve starší kategorii žáků 4. a 5. ročníků se
zúčastnilo pět družstev ze ZŠ Dohalice,
Libčany, Probluz, Stěžery a Nechanice. Všichni se zdravě poprali o nejvyšší
příčky, ale zvítězit může vždy jen jeden.
Výsledky ve starší kategorii: 1.
Libčany, 2. Nechanice, 3. Stěžery,



4. Dohalice a 5. Probluz.
V mladší kategorii 1. až 3. ročníků se
o dramatický průběh postaraly Stěžery
a Nechanice ve finálovém zápasu. První poločas skončil 10:5 pro Stěžery, v
druhém poločase získaly stejné skóre
Nechanice. O vítězi muselo rozhodnout až prodloužení, které skončilo
těsným výsledkem 6:5 pro Stěžery
– letošního vítěze mladší kategorie.
Výsledky v mladší kategorii: 1. Stěžery,
2. Nechanice, 3. Probluz, 4. Dohalice,
5. Mžany a 6. Libčany.
24. června se v Nechanicích již

počtvrté
uskutečnila
olympiáda
mateřských školek. Jednotlivé školy nominovaly ze svých řad čtyři
chlapce a čtyři dívky rozdělené podle
věku do dvou kategorií (čtyři mladší
a čtyři starší děti). Z osmi mateřských
školek se zúčastnilo sedm soutěžních
kolektivů. Pro nepřízeň počasí se
olympiáda musela z květnového termínu přesunout až na konec června.
Počasí nám tentokrát už přálo. Děti
oblečené do barevných triček podle
jednotlivých školek si rozdělily paní
učitelky na vybraná sportovní stano-

viště. Již před jedenáctou hodinou
znali rozhodčí výsledky ve všech
kategoriích. I když vítězové byli
oceněni opravdovými medailemi
a cenami, všechny děti si zasloužily
alespoň jednu sladkou medaili na
krk, kterou si pak pyšně odvážely
domů. Velké poděkování patří Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra,
od které děti dostaly některé ceny
a veřejnost se prostřednictvím informačního bulletinu mohla seznámit
s aktivitami pojišťovny.
Jana Pečenková

Účastníci olympiády mateřských škol se svými sladkými medailemi na krku. (Foto: Jana Pečenková)

Horní Černůtky patřily příznivcům koní

Den koní - 2. ročník soutěže spřežení se konal v Horních
Černůtkách. Proč vy jste tam nebyli?
Tak to jste o hodně přišli. V neděli 11.
července se zde sjela mnohá spřežení
a přišlo hodně diváků.
A bylo se na co dívat! Nevěříte? I
když bylo počasí spíš na koupání,



koňáky to neodradilo. Bylo zřejmé,
že v Černůtkách se jim líbí, protože
se sešli opravdu v hojném počtu. Soutěžilo se v jednospřeží i dvouspřeží
malých i velkých koní. Nezáleželo
ani tolik na tom, kdo vyhrál, kdo byl
první či druhý. Důležité bylo zjištění
a fakt, že jsme se sešli a velmi dobře

Významné symboly patřící k Horním Černůtkám. (Foto: Ondřej Hladík)

pobavili. Skutečnost, že soutěžit baví
i velmi mladé adepty, jsme se také
přesvědčili. To nám dokázal jedenáctiletý Matěj Hladík, se svou spolujezdkyní Johankou Hypiusovou.
Celou soutěží nás velmi poutavě
a zajímavě provedl ing. František
Petřík. A co nás v Černůtkách ještě



čeká?
Zveme všechny příznivce a milovníky koní na sobotu 25. září, kdy
pořádáme již 3. Hubertovu jízdu.
Přijeďte a přesvědčíte se, že v
Černůtkách je opravdu krásně.
Eva Hladíková

Johanka Hypiusová a Matěj Hladík v akci. (Foto: Ondřej Hladík)
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Ohlédnutí z minula do budoucna
SDH v Hněvčevsi je malá organizace s 25 členy. Ale těch, kteří se podílejí
na její činnosti, je asi jako všude málo.
Pro občany naší obce připravujeme
dětský den s opékáním selete, organizujeme s maminkami drakiádu a boj
o poklad, sbíráme železo, nechybíme
při úklidu obce a všude tam, kde je
třeba pomocných rukou. V poslední
době zasahujeme častěji i při živelných
pohromách a jsme stále připraveni
pomáhat. Dvojnásob tu platí „hasiči
jsou nejlevnější brigádníci“. Společně se sovětickými hasiči již několik
let pořádáme ples, dětský karneval
a občas přispějeme malou pomocí pro
jejich Sovičky. Spolupráce se oběma
obcím vyplácí a akce jsou hojně navštěvovány našimi členy a občany.
Při otevírání nového sportovního
hřiště v Sověticích jsme se zúčastnili
turnaje ve volejbale a narychlo postavili družstvo z lidí, kteří pod sítí stáli
před mnoha lety a mnohdy také vůbec
ne. Tam se zrodil plán, později přijatý všemi družstvy, v zimě uspořádat
podobný turnaj v Hněvčevsi a oživit
někdejší slávu odbíjené. Na nás bylo
uvést ho v život. Zpočátku zdánlivě
jednoduchý nápad, ale jak se později
ukázalo, plný překvapení.
Devátého ledna ráno se proti nám
všem postavily závěje a vítr, což byl
soupeř nejtěžší. Vůle lidí a nadšení,
možná i odpovědnost přihlášených
družstev překonala živel a se zpožděním jsme začali hrát. Sovětice I. a II.,
Mokrovousy, Sadová, Horní Černůtky,
Hněvčeves. Nechaničtí se omlouvali
od Suché. Díky závějím neprojeli.
Naše družstvo vedené panem Novákem, starostou Sokola, se pustilo
s vervou do soupeřů a nikomu žádný
míč nedalo zadarmo. Tak tomu bylo
i u ostatních družstev. Nálada výborná,
děti povzbuzovaly své rodiče, uzenina
z Hlavečníku umocňovala pohodu. Asi
stovka lidí se pohybovalo v prostorách
haly.
Přestože hráli jenom amatéři, byly
výkony družstev obdivuhodné. Některým hráčům bylo více než 60 let

a sovětická stará garda s přehledem
předvedla, že když se chce, tak to jde.
Hlavní rozhodčí byl Sláva Kolovratník, který ochotně i s přesností
řídil souboje. První místo nám uniklo
o vlásek, ale druhé je krásným úspěchem našich sportovců.
Tato hněvčevská hala se pro sportování stavěla a jestli se na nás někde
z obláčku dívali pánové Šimek, Novák,
Eflér, oba Mádlové, Kleček či Hypius,
pak měli určitě radost. My živí jim
sportování a využití haly stále dlužíme.
Zdařila se i první cestopisná přednáška Klubu cestovatelů pana Josefa
Bise o zážitcích z jeho cest po Chile
a Argentině za kaktusy a tamní přírodou. Cestovatel nám promítl mnoho
fotografií z hor, pouští, deštného pralesa, solných jezer a vesnic původních
indiánských obyvatel. Otázky nebraly
konce a povídání končilo kolem půlnoci. Překvapením pro něho ale bylo,
že přítomní chtěli také vidět a vědět
více o kaktusech. Příště jim to bude
umožněno.
Následovala profesionálně připravená přednáška Petra Hladíka a Zdeňka
Bartoně o pěší cestě k základnímu
táboru na Mount Everest. Asi 200 km
horskými pěšinami, kam se málokdo
vydá. Otázky zodpovídali cestovatelé
hned při pohledu na některou z fotografií, což vyvolávalo další dotazy. Na
této akci se cestovatelé dohodli s přítomnými na dobrovolném vstupném a
výtěžek 1848 Kč byl doplněn z občerstvení na celkovou částku 2000 Kč. Ta
byla předána na Český Červený kříž
speciálně na konto dětí ostrova Haiti.
Děti jsou totiž vždy nejpostiženější
skupinou při katastrofách a tak jsme
mohli maličko zmírnit jejich utrpení
po zemětřesení, které se zde odehrálo.
Děkovný dopis je k dispozici i s dokladem o přijetí částky.
Klub cestovatelů byl neformálně
založen a zveme do něho všechny, kdo
mohou nějakou zajímavou fotografií
zdokumentovanou cestu promítnout.
Pomůžete nám i kontaktem na cestovatele a dobrodruhy.

Koncem března jsme se sešli při
poslední akci zimní sezony – turnaje v nohejbalu. Hněvčeves I. a II.,
Sovětice I. a II., Milovice, Sadová.
Opět hodně povzbuzování a dobrých
klobás, nadšení pro hru a soutěživost
provázely do večerních hodin všechny přítomné. Vyhrály Milovice, naše
družstvo na pohár nedosáhlo. Nevadí,
příště to bude lepší.
Teplo a sluníčko postupně ukončilo
naši sportovní aktivitu v hale. Na jaře
maminky s dětmi tvořily velikonoční
dekorace v knihovně a nechyběl ani
čarodějnický slet. V létě se rozjedeme po různých soutěžích a Pohárech
starostů. Na podzim a v zimě se opět
pokusíme zorganizovat další sportovní
aktivity a několik přednášek je již
připraveno. Pochopitelně se mohou
zúčastnit i zájemci z okolních obcí.
Místa je dost a všechny srdečně zveme.
Chceme poděkovat obětavcům,
kteří se postavili do čela a bez zkušeností uspořádali tyto akce: Janu Čapkovi, Petru Říhovi, Petru Vlačihovi,
Bohumilu Domkářovi, Josefu Erbsovi,
Lukáši a Josefu Bisovi, Liboru a Jir-

kovi Matuškovým a dalším. Nesmíme
zapomenout ani na manžele Hladíkovy a paní Matuškovou, Bohumila
Domkáře a Markétu Procházkovou
s keramickými výrobky, kteří na hasiče nikdy nezapomněli se sponzorským
darem. A pochopitelně i všem, kteří
přinesli dar na ples nebo na akci dětí,
ať to byli Kerhartovi, Erbsovi, Novotní,
a tak bychom mohli pokračovat dále.
Nebylo jich za ta léta málo. Děkujeme
i těm, kdož se během pořádaných akcí
organizačně zapojili pro jejich zdárný průběh. Je vidět, že se ještě stále
dokážeme nadchnout pro společnou
věc. Pokud u toho příště budou i jiní,
pak víme, že jsme udělali pořádný kus
poctivé práce.
Poděkování patří samozřejmě
i Obecnímu úřadu Hněvčeves za bezplatné propůjčení a užívání prostor.
A proč „ohlédnutí do budoucna“?
Je jasné, že jenom nadšení a práce
tu budoucnost ukáže a jestliže se dá
lidem příklad, určitě si řekneme: „ Jde
to!“ Ohlédnutí do nedávné minulosti
hledejte uprostřed článku.
Josef Bis,
Blanka Domkářová - knihovnice

 Přednáška Petra Hladíka a Ing. Zdeňka Bartoně o pěší cestě k základnímu
táboru na Mount Everest. (Foto: Lukáš Bis)

Návštěva hasičů
v MŠ Třesovice
18. června navštívili hasiči z
Mokrovous, Lochenic, Chlumu,
Čepra a Třesovic Mateřskou školu
v Třesovicích. Přišly se také poučit
děti ze Základní školy v Dohalicích.
Hasiči
připravili
školákům
i místním názornou ukázku hasičské techniky a zábavnou formou je
seznámili s posláním hasičského

záchranného sboru. Děti byly nadšené připraveným programem a
odnesly si spoustu pěkných dojmů.
Všem zúčastněným, hlavně veliteli SDH Mokrovousy p. Petrovi
Novotnému, děkujeme za pěkný
program pro děti.
M. Javůrková, MŠ Třesovice

 Petr Novotný z SDH Mokrovousy a Petr Semerák z SDH Lochenice při ukázce
hašení. (Foto: Michaela Kubišová)
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Fenomén Stěžer – česká házená
Česká házená je míčová hra
o sedmi hráčích, hraná na dvě branky. Vznikla na reálce v Praze roku
1905 jako házená – cílová. Hřiště
je malé 48 x 32 m a branky 200x
240 cm na výšku. Tyto specifické
podmínky, zejména hřiště menších
rozměrů, umožňovaly, aby se česká házená ujala hlavně na českém
a moravském venkově, kde se její
tradice, např. v Podhorním Újezdu,
ještě udržuje. Zvláštností byla možnost probíhat soupeřovým brankovištěm a střelba z otočky -„zadovka“.
V mezinárodní konkurenci později
zvítězil německý Handball.
Pojďme se společně začíst, jak to
vlastně bylo s českou házenou ve
Stěžerách….
V roce 1926 poznali stěžerští bratři sokolové podivnou házenou na
hřišti v Kuklenách a začali tréninkově házet jen na jednu bránu. Pak si
pronajali pole „ Za Branou“, vlevo od
cesty ke staré cihelně za Kovandovými. Tak vzniklo první hřiště v obci.
Průkopníky sokolské házené byli Jar.
Vestfál, Jos. Kučera, Jos. Jenčík, Jos.
Záděra, Fr. Kučera (Šedivák), Jos.
Šanda, Rud. Kamenický, Jar. Šebek.
Hrálo se ve cvičebním úboru, který
tvořily cvičky, modré šponovky, bílé,
červeně lemované tílko doplněné
čepičkou na hlavě. Branky byly sbité
z nenatřených trámků. Protože na
toto hřiště chodili i cvičenci z DTJ
a komunisté, členové FDTJ, hrávalo
se zde partajní derby. Pak ale někdo
branky ukradl.
Jak běžel čas, pravidelně se trénovalo, sehrávali se hráči, vzniklo velké kamarádství házenkářů. Sehraná
parta porážela družstva České obce

sokolské a patřila mezi 8 ligových
družstev v ČSR. V roce 1933 sedma
I. skončila soutěžní rok gólovým
skóre 264 : 85.
Rok 1935 byl pro ligové družstvo
rozhodujícím. Jeho členové se stali
přeborníky Východočeského kraje. Bylo jasné, že je to vrchol jejich
sportovního života. Většina však
nastupovala na vojnu, ostatní již
pracovali až v Praze, nebo v jiných
částech okresu, ale na tréninky
a nedělní utkání vždy přijeli. Mistrovství republiky bylo tentokrát
v Prostějově. Natěšení reprezentanti Sokola Stěžery bohužel nedostali
pozvánku, protože vedoucí Župní
obce Sokolské je zapomněl přihlásit.
Nadšení Stěžeráci však měli
i další družstva: starou gardu, žáky
A a žáky B. Rok 1936 přinesl další
změny. Původní hřiště „Za Branou“
bylo moc drahé, tak pan Zikl pronajal házenkářům pole za zámeckou
zahradou. Zde nadšenci muži, ženy
i děti s pomocí koleček vybudovali
podél plotu regulérní hřiště na českou házenou a dva kurty na odbíjenou (dnes v roce 2010 zde stojí
letní hospůdka Plechovka). Vrcholu
svého snažení se parta házenkářů
přece jen dočkala. Ve finále Orlické župy porazili Sokol Kukleny 5:2
a podařilo se vítěze včas přihlásit do
republikového finále, které se hrálo
v Plzni. Skončili až na 6. místě, protože se jim brankář Láďa Hofman
opil a pustil rozhodující branky. Ve
čtvrtek 1. října 1936 vyloučili brankáře LH ze Sokola, podali si ruce
a sešli se až po 30 letech.
V příštím roce 1937 hrál českou
házenou pouze dorost. Vrcholem
pro toto družstvo bylo mistrovství

severovýchodní župy v roce 1939,
které vyhráli. Na zemský přebor do
Prahy zase neodjeli, a to pro špatné
registrační průkazy a nepořádek na
župě. Byli na oplátku pozváni do
Prahy na celostátní turnaj, který
pořádal Sokol Smíchov, kde vyhráli
skupinu B.
V období okupace Němci Sokol
zakázali. V roce 1944 byl povolen
spolek „Mladota“, který spravoval
bývalý majetek Sokola. Díky této
pauze zaniklo hřiště za zámkem
a bylo oseto pšenicí. Postupně se
však nadšenci pod vedením Mirka
Kučery stáhli do písníku nad hřbitovem, kde aspoň trochu urovnali
terén a postavili branky. Hřiště bylo
nouzové, hrbolaté a dost daleko za
obcí. Mirkovi se podařilo také obnovit registrace bývalých hráčů a házená znovu ožila. Vrcholem bylo utkání 5. dubna 1940 ve Stěžerách proti
SK Slavia Praha, které jsme vyhráli
3:2 i bez Pajskra, který si šel raději zahrát fotbal. Tak jsme si půjčili
Rudu Andrše z Těchlovic. Dokonce
v té době vzniklo i družstvo dorostenek. Hřiště za hřbitovem vydrželo
ještě nějaký čas po válce. Když
v roce 1947 přijelo družstvo Bohemians Praha, prohrálo 11:3. Potřebný materiál ke sportování - sítě, hrábě, lajnování, dresy, míče se ukládal
u bratra Preislera, který bydlel a měl
truhlářskou dílnu proti odbočce na

hřbitov.
Po válce nabídl velkostatek znovu louku „Za Branou“(dnes zookoutek), kde proběhl pouze sokolský
slet. Velkoryse se počalo uvažovat
o vybudování stadionu opět za zámkem až k soše sv. Marka. V roce
1950 začala výstavba nové rovné
cesty na Přímský kopec a těžké stroje pomohly upravit plochu pro současné hřiště. V první vlně prací zde
bylo zřízeno pouze malé hřiště na
českou házenou.
Poslední vlna házenkářské
tradice se rýsovala ještě v letech
1954 - 1956, kdy se družstvo mladých zúčastnilo krajského přeboru.
Hráli dobře, ale kolektiv již musel
být doplňován hráči z Kuklen
a Svobodných Dvorů, hostoval opět
R. Andrš z Těchlovic. Kluci odešli na
vojnu a mnozí své házenkářské zkušenosti uplatnili v armádě. R. Rykl
založil v Rokytnici n. J. házenkářské
družstvo, které hrálo v krajském přeboru. Naše hřiště pozvolna zarůstalo travou, ubyli vedoucí, tělovýchova byla centrálně řízena. Sokol byl
v roce 1953 přejmenován na DSO
Sokol (Dobrovolná sportovní organizace), která byla dotována státem,
ale slavnému období české házené
o 7 hráčích odzvonilo.
(OK a RR dle kronik a vzpomínek)

Podpořte sovětické Sovičky
SDH Sovětice po roce opět vydává kalendář na rok 2011, abychom podpořili činnost Soviček.
Tentokráte fotografie nafotila mužská část SDH Sovětice okem profesionálního fotografa pana Sůvy,
za což bychom mu chtěli poděkovat, jelikož měl s námi po tři víkendy svatou trpělivost. Vice informaci o možnosti objednání kalendářů, najdete na www.sdhsovetice.cz a www.sovetice.cz.
SDH Sovětice
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Stračovský Janata se po výborných maratonech soustředí na vrchy
Osobní rekord na půlmaratonském
běhu a výborný výsledek z Pražského
maratonu dobře charakterizují zatím
výbornou sezonu Milana Janaty ze
Stračova. Letos pětadvacetiletý atlet
tím v první polovině sezony zúročil
své zimní tréninkové úsilí a připravil
si dobrou výchozí pozici pro další
část letošního roku.
Janata se v minulých týdnech soustředil na delší silniční tratě, a to se
vyplatilo. V dubnovém Vinařském
půlmaratonu v Pardubicích zaběhl
osobní rekord 1:13,20, v celkovém
pořadí obsadil 16. místo a nechal za
sebou i některé keňské běžce.
A další výborný výsledek na dlouhých tratích si borec, běhající za
Maratonstav Úpice, nechal na nedávný Pražský maraton. V něm zaběhl
čas 2:37,20, který mu stačil na 10. místo v hodnocení mistrovství republiky.
I přesto, že o necelou minutu zaostal
za svým letošním i osobním maratonským maximem. Pro to si dojel
do nizozemského Appeldoornu, kde
obsadil v celkovém pořadí 6. místo
a ve své věkové kategorii do devětadvaceti let obsadil čtvrtou příčku.

„Pražská trať není na dobrý čas příliš
vhodná,“ uvedl stračovský atlet. Přitom Janata s maratonským během
vlastně začíná ;. První sice absolvoval
už před sedmi lety, ale jak sám říká,
tehdy spíše z hecu a bez valné přípravy, teprve ty další už byly po odpovídajícím tréninku. Zatím má na svém
kontě čtyři.
Po jarních závodech na maratonských a půlmaratonských tratích se
v těchto dnech Janata začíná věnovat hlavně běhům do vrchu. Svěřenec výborného trutnovského běžce
Františka Pechka se na ně chce v
následujících týdnech soustředit. Na
přelomu května a června absolvoval
vysokohorské soustředění v Itálii,
kde se ve společnosti například Pavla
Brýdla, v současnosti nejlepšího českého „vrchaře“, připravoval na sérii
zahraničních vrchařských závodů. V
jeho termínovém kalendáři například
figuruje běh na obávaný rakouský
Grossglockner a některé další. „Rád
bych se také nominoval na letošní
mistrovství světa v běhu do vrchu,“
netají Janata.
Radek Machek



Milan Janata - jarní závod do vrchu v San Antonino na vrcholek Cima di
Medeglia. (Foto: rodinný archív)

Malá kopaná - Dohalice CUP 2010
V sobotu 10. července se za úmorného vedra odehrál v Dohalicích již
8. ročník tradičního turnaje v malé
kopané, tentokrát pod názvem
DOHALICE CUP 2010. Klání se
zúčastnilo celkem 30 mužstev rozdělených do pěti šestičlenných skupin.
Obhajobou vítězství se netajil Slavoj
Předměřice, vítěz z ročníku 2009.
Hrálo se 2 x 8 minut na čtyřech hřištích. V základních skupinách platil
systém každý s každým tak, že do
vyřazovacích bojů postoupily týmy,
které se umístily na 1. - 3. místě a
jeden ze čtvrtého místa všech skupin s
největším počtem bodů. Ve vyřazovacích bojích se hra neprodlužovala, ale
rovnou se střílely tři penalty, následně
po jedné, až do konečného rozhodnutí o vítězi. Jednotlivá utkání rozhodovalo pět rozhodčích. Do osmifinále se
kvalifikovali následující týmy:
Skupina „A“: TOŠA team, Slavoj
PŘEDMĚŘICE, JZD Petkovy. Skupina „B“: EUROVIA Snakes, OBR-team,
REDS. Skupina „C“: HLAD klub HK,
FC Flamengo HK, GAMBRINUSOVO. Skupina „D“: Sokol DOHALICE,
BURGERS, TMK LOSERS. Skupina
„E“: DRINK Team, MISTŘI Opočno,
SPEDITRANS, PODČEPICE.
Nejvyrovnanější se ukázala skupina
„E“, kde až poslední zápas určil celkového vítěze a posledního postupujícího ze čtvrtého místa. Lze konstatovat,
že vesměs postoupili favorité, mající
ve svém středu hráče se zkušenostmi
z vyšších soutěží, tj. hráče momentálně hrající divizi resp. krajský přebor.
Organizační schéma turnaje postavilo hned v osmifinále proti sobě dva

favority Předměřice a Obr-team. V
nervy drásajícím zápase byl nakonec
úspěšnější Obr-team. Nečekala se
ani porážka týmu EUROVIA Snakes,
který měl vyšší ambice, ale doplatil na nepřesnou koncovku v průběhu druhého poločasu. V souboji
DOHALICE - SPEDITRANS proti
sobě nastoupila řada domácích fotbalistů, a to se projevilo na výši skóre,
i když Dohalice vedly již 5:0, utkání
po ně skončilo vítězstvím 6:4..
Ze čtvrtfinále postoupila do semifinále čtyři mužstva. FC Flamengo
ukázalo, že umí kopat penalty, JZD
PETKOVY suverénně svůj duel
zvládlo a v takticky vedeném boji
uspěl i HLAD klub. Jednoznačným
překvapením čtvrtfinále se stala
konečná pro OBR-team, který podlehl nadšeně bojujícím domácím 0:3
a místy až drtivá převaha jim nebyla
nic platná.
SEMIFINÁLE
JZD PETKOVY - FC FLAMENNGO HK 1:1, PK 4:5. • HLAD Klub
- Sokol DOHALICE 3:0.
V prvním semifinálovém utkání
byl k vidění urputný boj, který vyvrcholil až penaltovým rozstřelem. Pevnější nervy měli hráči Flamenga. Ve
druhém semifinále unavení domácí
nestačili na dobře kombinující hráče
HLAD klubu.
FINÁLE
FC FLAMENGO HK - HLAD
Klub HK 4:2.
I přes únavu z vedra si oba soupeři
nic nedarovali. Flamengo díky tomu,
že na rozdíl od soupeřů dokázalo
své šance proměnit, se ujalo vedení

3:0. Následně jejich brankář čaroval
a dlouho si udržel čisté konto. Po
snížení na 3:1 opět udeřilo Flamengo.
V závěru zápasu hráči HLAD Klubu
hráli bez brankáře, ale dokázali jen
snížit. V souboji o třetí místo podlehli domátí týmu JTD Petkovy po remíze 2:2 na pokutové kopy 2:0.
I přes úmorné vedro sledovalo jed-



notlivá utkání přes 300 diváků. Spolu
s účastníky se v areálu pohybovalo
okolo šestiset lidí. Za zdařilý průběh
patří velký dík organizátorům (L.
Miškářovi, J. Čížkovi, Vl. Novákovi)
a množství spolupracovníků z řad
místního Sokola a obce Dohalice. Již
teď začaly přípravy na ročník 2011.
Jiří Blecha

Dohalice CUP 2010. Zleva: H. Strnad, M. Tichý z domácího týmu
Gambrinusovo. (Foto: Daniel Silber)
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Stěžery žijí sportem – basketbal, přehazovaná a minivolejbal
Basketbal
Letošní sezóna 2009/2010 se zdařila
nejmladším „minkám“ (čti minižákyňkám, ročník 99) skvěle. Vybojovaly
2. místo v základní části, což nám
umožnilo účastnit se finále. Děvčata zaslouží velkou pochvalu za snahu
a bojovnost a rodiče za podporu.
Pořadí: Studánka Pardubice B,
Stěžery, Trutnov, Studánka Pardubice C, Baskeťáci Josefov, Sokol Hradec
Králové a SŠB Pardubice.
Starší děvčata (ročník 98) ukončila sezónu pěkným 6. místem. I tento
výsledek je slušný, hlavně z toho důvodu, že děvčata doplňoval převážně ročník 00 a hrálo se i s chlapeckými týmy.
Pořadí: Baskeťáci Josefov (h), Sokol
Hradec Králové (d), PP Hradec Králové, Baskeťáci Josefov (d), Jičín, Stěžery,
Týniště nad Orlicí a Hořice.
Letos se ještě těšíme na každoroční
srpnové soustředění v Obřím dole, které se koná již po čtyřiadvacáté. V sezóně 2010/2011 jsou přihlášena opět dvě
družstva a stále přijímáme nové členy.
Info na tel.: 603 379 857 (u trenérky
- Eva Zelinková) , 736 790 186 (organizační pracovník - Simona Pacltová),
737 787 303 (asistent trenéra Rudolf
Pleskot)
Přehazovaná a minivolejbal
Po krátké letní přestávce Stěžerské
Berušky opět začaly trénovat přehazovanou a letos nově také minivolejbal.

Zájem byl opravdu veliký a hráčky
jsme rozdělili na dvě poloviny. Starší děvčata, která hrála přehazovanou
již v předchozím roce, se nyní začala
učit základy volejbalu. Mladší a nové
hráčky se seznamovaly s přehazovanou.
Během roku obě poloviny udělaly pod
vedením Berušek velké pokroky. Aby
poměřily své síly s ostatními, absolvovaly během roku několik turnajů.
V prosinci jsme „pidiberušky“ přihlásili na Mikulášský turnaj v přehazované, který se uskutečnil na
hradecké Slávii. Zúčastnilo se jej 10
družstev, která mezi sebou (někdy
i sama se sebou) svedla napínavé
a „nesmiřitelné“ boje. Během hry hráčky ukazovaly opravdové zaujetí pro hru,
některé však i trochu ležérnosti. Občas
se některé něco pěkně povedlo, jiné
zase něco více či méně nepovedlo, ale
takový je sport. Nakonec naše nejlepší
družstvo skončilo na krásném 2. místě.
V neděli 25. dubna jsme se vypravili
se třemi družstvy stěžerské přehazované na Jarní turnaj mládeže v Kvasinách.
Většinou jsme vybrali starší hráčky,
které se na zájezd moc těšily, protože
některé z nich již na tomto turnaji byly
v loňském roce. Družstva jsme doplnili i o několik mladších adeptů, kteří
získávali cenné zkušenosti pro další
roky. Turnaje se zúčastnilo celkem 12
družstev z celého Královéhradeckého
kraje. Družstva byla rozdělena do tří



Nejmladší stěžerští sportovci. (Foto: archiv TJ Sokol)

základních skupin. V každé skupině
bylo jedno stěžerské družstvo, takže
byla určitá pravděpodobnost, že se v
závěrečných bojích o umístění naše
týmy utkají. Skončili jsme v základních
skupinách na 2. místě a ve finále se naše
týmy sešly ve skupině o 4. - 6. místo.
Poslední jarní trénink v tělocvičně
jsme si zpříjemnili zápasem v přehazované s děvčaty ze střední školy
ve Stěžerách. Na zakončení letošní
sezóny jsme vyrazili na víkendové

soustředění do areálu Lesní plovárny v Sejfech u Mladých Buků. Během
soustředění děvčata nejen hrála přehazovanou a minivolejbal, ale také
oslavila narozeniny, zatančila si a zazpívala. Hráčky hledaly a našly poklad
a zahrály si pantomimu a také si zaplavaly v pěkně studeném bazénu.
Jana Dvořáková

namátkou jmenujme Přemka Bláhu,
Milana Černouška, Karla Jeřábka,
Jána Repáka a další. Začátek turnaje
je v deset hodin a diváci se mohou
i u této věkové kategorie těšit na
zajimavé boje ve dvou skupinách po
pěti družstvech. Vítěze turnaje a další pořadí na třetím až desátem místě
pak určí finalové duely podle umístění ve skupinách, první ze skupiny

A proti prvnímu ze skupiny B, druhý proti druhému atd. Nechanickým
turnajem bude dlouhodobá soutěž
kvalifikací superveteránů ukončena
a týmy bude čekat říjnové finále
v Hradci Králové. V douhodbé tabulce vede Pivovar Svijany před Slavií
Hradec a Třincem.

Červen ve znamení volejbalu

Ještě než vám přiblížíme amatérské volejbalisty, dovolte zmínit
úspěch Sokola Nechanice, jehož
družstvo ukončilo účast v Okresní
soutěži volejbalu, neboť ji suverénně
vyhrálo a postoupilo do Okresního
přeboru. Zde mu i nadále budeme
držet palce. Družstvo žen Sokola Nechanice skončilo na 5. místě
v Okresním přeboru. Oběma týmům
gratulujeme.
12. června v Sověticích pokračovala vloni zrozená tradice, když při
otevření kulturně sportovního areálu
proběhl první volejbalový turnaj na
nově vybudovaném hřišti. Loňští
vítězové, družstvo Mokrovous, však
své prvenství neobhájilo a trofej
putovala do Lodína. Sadová A skončila druhá. O třetí místo bojovaly
Mokrovousy s domácími Sověticemi,
které nakonec po velmi dramatickém
zápasu mokrovouským volejbalistům podlehly. Doma tak zůstala jen
bramborová medaile útěchy.
19. června si některá družstva, která bojovala v Sověticích, opětovně
změřila své síly v Lodíně. Ale tady
už byla konkurence veliká, a to jedenácti družstev nejen z blízkého okolí. Vítězství putovalo do Trutnova
s družstvem Verunčini draci, které

2:0 porazilo Ovečky ze Dvora Králové. Třetí příčku obsadili volejbalisté
z Nového Bydžova.
19. června se také konal již 14. ročník tradičních „Nechanických mixů“.
Zúčastnilo se ho dvě desítky kolektivů. Vítězství si odvezlo družstvo
TOZUMA, z poloviny domácí tým
složený z bývalých nechanických
hráčů, na druhém místě skončil tým
Pobřeží kocoviny z Liberce.
Závěrem dovolte pozvání na turnaje, které jsou před námi.
Nechaniční volejbalisté vás zvou
na další turnaj mužů a žen, který se
koná 31.7.2010. Přihlášky i propozice najdete na www.nechanice.cz/
volejbal.
V sobotu 11. září bude na volejbalových kurtech v Nechanicích sehrán
6. kvalifikační turnaj Mistrovství
České republiky veteránů mužů nad
padesát let. Turnaje pod názvem
Pivovar Svijany Cup se zúčastní
deset družstev, Sešlost Brno, Krušnohorci Ústí nad Labem, Družba
Třinec, Slavia Hradec Králové, Pivovar Svijany, Vysočina Ždírec, Sokol
Buštěhrad, VK Tanvald, Pražský
výběr, Pozdní sběr, v jednotlivých
týmech startuje mnoho bývalých
reprezentantů a extraligových hráčů,

kolektiv autorů
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