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Zdařilé dílo

Mnoho radostí běžný život nenabízí. Je ale možné se občas s milým
potěšením setkat. Na mém stole se
objevila pozvánka na otevření tzv.
multifunkčního domu v Radíkovicích. Musím přiznat, věděl jsem,
co se zde připravuje a od počátku
jsem s obdivem sledoval přípravy
a výstavbu víceúčelového domu.
Radíkovice patří mezi obce v našem
mikroregionu, které nepřesahují 200
obyvatel. A v lokalitě takové velikosti
musí její obyvatelé napnout všechny síly, aby stavbu takového rozsahu
zdárně realizovali. Zastupitelstvo

a v první řadě vedení obce dokázalo
uskutečnit dílo, které stojí za slova
chvály, uznání a díků. Je prokazatelné, že není rozhodující rozdíl mezi
velkou nebo malou obcí či takzvaně
bohatou a chudou obcí. Důležitý je
vždy lidský faktor – ten rozhoduje.
Dovolte, abych vám poradil, respektive navrhl, až pojedete přes Radíkovice
zastavte se uprostřed vsi a prohlédněte si její nové centrum. Je co hodnotit
a obdivovat.
Bedřich Moder,
předseda mikroregionu

 Slavnostní otevření multifunkčního domu v Radíkovicích.
(Foto: Milan Kramář)

Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Boharyně

V sobotu 9. října ZŠ a MŠ
Boharyně pořádala ve spolupráci
s OÚ Boharyně Den otevřených dveří, v jehož rámci proběhlo několik
samostatných akcí.
Stalo se již téměř tradicí, že vítání
občánků probíhá v budově Základní
školy Boharyně, a také samozřejmostí, že si děti z mateřské a základní školy připravují pro tuto chvíli slavnostní



program pro malé kamarády, jejich
rodiče a prarodiče. Malé občánky
a jejich blízké přivítala paní starostka JUDr. Věra Macháčková, děti ze
školy a školky zarecitovaly, zazpívaly, zatancovaly a maminkám předaly
čtyřlístek se jménem jejich ratolesti.
Po skončení programu si návštěvníci mohli prohlédnout školu
a následoval bod programu, který

Děti při výrobě loga školy a školky. (Foto: Kamila Farková)

byl plně v režii školy a kdo měl chuť
a čas, mohl se zapojit. Na návrh
paní učitelky Kamily Hellerové děti
a dospělí vyráběli logo školy a školky.
Podle předkresleného návrhu lepili
dílky mozaiky a velice rychle vznikla
krásná díla. Všichni jsme byli překvapeni s jakou rychlostí se vše podařilo.
Loga umístíme na budovy základní
školy a mateřské školy. Při tvorbě



mozaikového loga návštěvníci svým
hlasem mohli vybrat jména pro vyřezané postavy U Brodku a U Nádržky.
Nakonec zvítězil Brodík (U Brodku)
a Vodoušek (U Nádržky). Na závěr
dne zahrál orchestr ZUŠ Habrmanova.

Hotový znak školy. (Foto: Kamila Farková)

Veselé Vánoce a štastný nový rok
Vám přeje
správní rada mikroregionu Nechanicko.

Mgr. Yveta Medková
ředitelka školy
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ZEMĚDĚLSKÝ DEN

Ve čtvrtek 23. září se na poli za areálem Zemědělské akciové společnosti
Mžany uskutečnil „Zemědělský den“.
Informační a propagační akce byla
pořádána v rámci projektu spolupráce mezi MAS (Místní Akční Skupina)
Hradecký venkov a Společná CIDLINA. Kromě členů obou MAS přijala pozvání i řada odborníků jako
například zástupci Královéhradeckého
kraje z odboru zemědělství a životního prostředí, Státního intervenčního
zemědělského fondu Hradec Králové,
Agrární komory, Veterinární správy,
Sdružení chovatelů červenostrakatého
skotu a řada dalších.
V dopoledních hodinách byl připraven program pro děti z okolních
mateřských a základních škol. Postupně navštívily areál ZAS Mžany, kde
je čekala prohlídka stájí a vyprávění o
činnosti zemědělského družstva. Přesto, že se jednalo o děti z venkovských
škol, i tady se ozvala věta „Jééé, ony ty

krávy nejsou fialové“. Poté čekal na ny a produkci kvalitních regionálních štěvníci měli možnost ochutnat kvalitděti doprovodný program v propa- potravin.
ní regionální potraviny a dozvědět se
gačním stanu MAS Hradecký venkov.
V průběhu celého dne byla v areálu o činnosti Agrární komory.
Děti poznávaly přírodniny, zvířata, vystavena zemědělská technika. NávJana Rejlová
vyplňovaly různé kvízy a vlastnoručně
si vyrobily řadu dekorací z podzimních přírodnin a dalších materiálů.
Na závěr si prohlédly krávy, které byly
připraveny na odpolední přehlídku a
malá telátka.
Ve 13 hodin začal odpolední program, a to přehlídkou červenostrakatého skotu. Zúčastnily se jí zemědělské
společnosti z Hradecka i ze sousedního Pardubického kraje. Organizaci
přehlídky si vzala na starost firma
Chovservis, a.s. HK, která též vybudovala technické zázemí pro předváděné
kusy. Organizační a materiální zabezpečení přehlídky zajišťovala Zemědělská akciová společnost, a.s. Mžany,
odborným garantem byl její ředitel
Jan Pešek, člen výběrové komise MAS
Hradecký venkov. Ve svém vystoupení informoval o zemědělské činnosti
 Závěr přehlídky červenostrakatého skotu. (Foto: Jana Rejlová)
společnosti o nezastupitelné úloze
zemědělců při obhospodařování kraji-

Na zkušené v regionu Podluží
30. září se zástupci mikroregionů
Nechanicko, Urbanická brázda, Obce
památkové zóny 1866 a Hustířanka
společně vydali na odbornou exkurzi,
kterou pro ně připravil mikroregion
Nechanicko v rámci projektu Vzdělaný venkov II, který je i v letošním
roce podpořen Královéhradeckým
krajem. První zastávkou byla obec
Tvrdonice, kde nás přivítal pan starosta Zdeněk Tesařík a manažer
regionu Podluží Ing. Josef Smetana
se svými kolegy. Dozvěděli jsme se
zajímavosti o regionu i o zdejší obci.
Po krátké prohlídce Tvrdonic jsme
se vydali na rozhlednu postavenou
na katastru nejmenší obce Nový
Podvorov a trefně pojmenovanou
„Rozhledna Na Podluží“. Byla otevře-



na v dubnu letošního roku v rámci
tradičního cyklovýletu „Otvírání
jara na Podluží“. Většina účastníků
vystoupala 160 schodů na vyhlídku
a pokochala se pohledem z výšky 30
metrů na Podluží a jeho okolí. Druhý
den nás čekala prohlídka obce Lužice, jihomoravské vesnice roku 2009
a členské obce regionu Podluží. Radní
pan Staněk nás nejprve krátce seznámil s obcí, pak jsme se přesunuli do
nové sportovní haly, která je určena
nejen pro žáky místních škol, ale také
pro širokou veřejnost. Po sportovním
zážitku nás čekal ještě jeden další historický. Tím byl „Starý kvartýr“, což
je zachovalý památný objekt, který
byl původně určen k demolici, ale
díky partě nadšenců se jej podařilo

Dýně zdobící předzahrádky v Lužici. (Foto: Jana Pečenková)

zachránit. V současné době slouží
nejen návštěvníkům obce, ale také
místním spolkům. V době naší prohlídky zde byla instalována myslivecká výstava. Při projížďce Lužice
nás zaujalo množství soch, o které
doslova zavadíte na každém kroku,
i když obec má 2800 obyvatel. Je to
díky tradici sochařských sympózií, která se konají každý rok. Měli
jsme radost, že kámen pro zúčastněné sochaře pochází z našeho
kraje - z Hořic. Po oba dny jsme si
všimli ještě jedné zajímavosti. Na
podzim, v období sklizně dýní, je
mnoho předzahrádek zajímavě
vyzdobeno právě těmito výpěstky.
A nejsou to jen obyčejná aranžmá, ale
přímo jednotlivé kompozice – např.



Rumcajs a Manka, ovečky s ovčákem,
povoz tažený „koňskými dýněmi“,
a další nápadité neotřelé výtvory. Tato
dnes již tradiční podzimní výzdoba
vznikla před lety úplnou náhodou,
a to domluvou party mladých lidí.
A kupodivu se tato iniciativa uchytila
natolik, že dnes tu téměř nenajdete
předzahrádku, která by nebyla dýněmi vyzdobená. Dokonce je ustanovená odborná porota a hodnotí nejoriginálnější kompozici.
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, načerpali mnohé
podněty, viděli krásný kraj a poznali
nové kolegy.
Jana Pečenková

Instalace soch ze sochařského sympózia v Lužici. (Foto: Jana Pečenková)
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Horní Černůtky již mají svůj park
Když byl před třemi lety v Horních
Černůtkách dostavěn kulturní dům,
věděli jsme, že nás do budoucna bude
čekat problém zpevnění příjezdové
cesty. Zrodil se ovšem nápad úplně
jiný, a to zapracovat příjezdovou cestu do obnovy celé návsi, přičemž tím
byl vyřešen i havarijní stav požární
nádrže. Vznikl projekt „Parkové úpravy na návsi v Horních Černůtkách“, kdy
se celkové náklady pohybovaly okolo
1.600 000 korun. Samozřejmě, že tak
velkou sumu nemůžeme jako malá
obec v jednom roce uvolnit. Opět jsme



požádali o dotaci, tentokrát z Programu obnovy venkova Královehradeckého kraje. Projekt byl vyhodnocen
jako úspěšný, což znamenalo příjem do
obecní pokladny částkou 800 000 Kč.
Začaly přípravy a během léta stavební
práce. Postupně zmizela požární nádrž,
byly vykáceny stromy, zmizela stará
autobusová zastávka a dílo nabíralo dle
projektu úplně nový rozměr. Dnes se
již na tomto místě scházejí lidé nejen
k siestě, ale také s dětmi, které si mohou
do sytosti užít zde umístěné herní prvky. Vyrostl tady hrad se skluzavkou

Park před rekonstrukcí. (Foto: Aleš Krátký)

a lezeckou stěnou, dále byl nainstalován pingpongový stůl a ruské kuželky.
Byly zde umístěny lavičky, ke studni
nový rumpál, vysázena zeleň. Kolem
parku vede nová zámková dlažba, včetně chodníku pro pěší přes celý park.
Nezbývá než pozvat čtenáře zpravodaje
do malé obce na konci mikroregionu k
návštěvě.
Děkuji zastupitelstvu obce Sovětice,
které pracovalo v letech 2006 až 2010
jako jeden tým. Díky Vám jsme dokázali vybudovat v Sověticích i Horních
Černůtkách bez zadlužení spoustu



krásných věcí, které se před čtyřmi
lety zdály být spíše pouhým snem.
Dále patří poděkování SDH Sovětice
a KPKT Horní Černůtky za práci vykonanou ve prospěch a zviditelňování
obce. Nesmírně si Vaší práce vážím.
Závěrem mi dovolte poděkovat
panu B. Kolovratníkovi, který se rozhodl v letošním roce již do zastupitelstva nekandidovat. Pracoval v této
a předchozích funkcích obětavě více
jak 40 let.
Aleš Krátký

Park po rekonstrukci. (Foto: Aleš Krátký)

Stěžery v historických datech (6. část)

1960 – Obec zažila velké nadšení při
pořádání II. celostátní spartakiády, kdy ve Stěžerách nacvičovalo 120 Sokolů. V Praze se sešli
s kubánským ministrem Raulem
Castrem, který se jim podepsal
na památku. První samoobsluha v obci byla zřízena v dolení
prodejně Jednoty. Vedoucí se
stala Miluše Kučerová a prodavačkou Marie Kloučková.
1961 - Ovocnáři a zahrádkáři založili
zájmovou organizaci pod vedením Č. Těšitele a Jos. Kloučka
ze Stěžírek
1962 - Založen Svazarm M. Sitným,
J. Poláčkem, Jos. Matějovičem,
Fr. Kučerou ve Stěžerách a prováděn výcvik řidičů na malých
motocyklech Pionýr.
1965 - V říjnu byly položeny první
roury při zaskružování Plačického potoka. Práce započaly u
mostku před Suchánkovými a
bylo položeno 170 skruží. Hlavní brigádníci byli O. Strejcius,
A. Hovad a Jos. Kučera.
1966 - 26. prosince se naposledy peklo v pekárně „ U Kučerů“.
1968 - 21. srpna obsadila vojska Varšavské smlouvy naše území, aby
porazila obrodný proces a touhu Čechoslováků po svobodě.

Na polích u Hřibska a v písníku
„Ryklák“ byl polský vojenský
tábor, kolem 10 tanků, transportérů a vozidel. Pro vodu si
vojáci jezdili do Stěžer do hospody „Na Křižovatce“.
1969 - Bylo ustanoveno stavební, bytové družstvo při MNV
Stěžery, vytvořena dokumentace a provedena příprava na
výstavbu dnešního „Sídliště“.
1972 - 6. listopadu zemřel zakladatel
obecní kroniky a fotokroniky
Otto Kučera ve věku 58 let. Byl
sražen při jízdě na kole do práce v Hradci Králové nezkušeným, spěchajícím automobilistou z Horního Přímu, kterému
ujel autobus.
1975 - V průběhu roku byla zahájena výstavba vodní, tlakové
stanice u „Prachárny“, která
bude zásobovat Stěžery pitnou
vodou. Byla zahájena brigádnická stavba nové Mateřské školy
v novém sídlišti za farskou
zahradou. Bylo odpracováno 100
brigádnických hodin na dítě.
1976 - Byl zvolen normalizační
Místní národní výbor Stěžery
s dosazeným předsedou Josefem Plškem a obec dostala
pod správu Stěžírky, Hřibsko a

Charbuzice.
1979 - Končí provoz poslední Šulcovy cihelny v našem katastru
u Charbuzic.
1981 - Zaniká poslední větší rybník „Doleňák“ a bude zavezen.
Všechny písníky kolem obce
jsou již zavezeny odpadem a
MNV objednalo prvních 300
popelnic.
1986 Byly položeny základy
Nákupního střediska v místech
bývalého rybníka pod kostelem.
Vedoucím stavby byl František
Virt.
1989 - Bylo teplé jaro, vše kvetlo a
29. dubna byla obec uklizena
k slavnostnímu otevření nového Nákupního střediska. Ráno
však dechovka hrála za stálého
chumelení a 15 cm nového sněhu lámalo větve a keře rybízu.
1991 - 1. září byla ve Stěžerách
obnovena Rodinná škola v čele
s ředitelkou Ivou Vítovou. Na
počest nového prezidenta Václava Havla a zániku komunistické diktatury byla v den vyhlášení ČSR 28. října zasazena před
nákupním střediskem panem
učitelem Matějkou a občany
„Havlova lípa“.
1993 - V únoru byla zahájena ply-

nofikace naší obce prozatím na
Parceli. 1. března začíná pracovat nové zemědělské družstvo
vlastníků půdy „Agrosem“ s
předsedou představenstva Radošem Ryklem.
1995 - Zaniká slavná „Špryňarova
hospoda“ a Iva Němečková
(Špryňarová) zde zahajuje výrobu cukrovinek. B - Počet obyvatel je 1 157.
2003 - 23. května se vrátil opravený
svatý Václav u Suchánků a byly
zde odstraněny staré lípy.
2003 - 27. února se obec stala členem
mikroregionu Nechanicko.
2006 - Slavnosti 777 let od vzniku
Stěžer se konají 22. – 24. září.
První písemná zmínka o obci
byla v listině krále Přemysla Otakara I. z roku 1229, kdy
Benediktini opatovického kláštera obec koupili.
(Podle kroniky obce připravil OK,
www.stezery.cz)
Pozn. redakce: Redakce velmi děkuje autorovi takto rozsáhlého a uceleného cyklu, který je tímto příspěvkem
zakončen. Budeme se těšit na další historické zajímavosti ze Stěžer a okolí.
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Odpoledne na ruby

11. září se na dětském hřišti
v Mokrovousích konal první ročník
společenské akce, nazvané „Odpoledne naruby“. Bylo to zábavné
odpoledne, doslova tak, jak je uvedeno v názvu. Bývá zvykem, že dospělí
připraví pro děti v obci dětský den,
koloběžkiádu, loučení s prázdninami, atp. Tentokrát tomu bylo právě
naopak. Děti připravovaly disciplíny pro dospělé, moderovaly průběh soutěžení, jako porotci bděly
ostřížím zrakem nad dodržováním
pravidel a v neposlední řadě byly
pomocníky při organizaci a plnění
jednotlivých úkolů. Dospěláci „pouze“ soutěžili a plnili zadané úkoly.
Utvořila se tři družstva rozlišená šátky na hlavách v barvách vlajek Pol-

ska, Německa a Česka. Dvě družstva
byla zastoupena mokrovouskými
a jedno dohalskými soutěžícími.
Mezi disciplínami nechyběla pantomima, vědomostní kvíz, přetahování lanem, tzv. boj na lávce, či
hod sudem. Prvenství si odvezlo
družstvo Česka, ale drobnými dárky
byli odměněni všichni. Nádherné
počasí, skvělí soutěžící, perfektní
moderátoři, pečlivá a objektivní
porota a hlavně dobrá zábava – to je
stručné hodnocení tohoto počinu.

Těšíme se na příští ročník!
Jana Pečenková



„Česko-polský“ souboj v tzv. boji na lávce. (Foto: Jana Pečenková)

Týden knihoven aneb Knihovna pro každého

Od 4. do 8. října opět proběhla
v knihovnách celostátní akce „Týden
knihoven“, tentokrát s názvem
KNIHOVNA PRO KAŽDÉHO. Štolbova městská knihovna v Nechanicích se opět zúčastnila, tak jako
v předchozích letech. Každý den byl,
kromě běžného půjčování, vyčleněn
pro určitou skupinu návštěvníků.
V pondělí knihovnu navštívily
maminky na mateřské dovolené se
svými ratolestmi. Prohlížely si dětské knížky a než si maminky vybraly
knížku pro sebe, neunikly pozornosti

dětí ani hračky v miniaturním dětském koutku.
V úterý přišly zase děti, které teprve začaly chodit do knihovny a přivedly své rodiče
Středa patřila žákům speciální školy. S nimi jsme si povídali o tom, co se
jim v knihovně líbí. Odpoledne bylo
určeno seniorům, kteří, po velkých
opravách celého kulturního domu,
navštívili staronovou knihovnu
a mohli se seznámit s jejím uspořádáním a činností.
Poslední den se stala nejen knihov-

na, ale celý KD střediskem školáků. Ta je k vidění v KD až do koce října
Nejprve do knihovny zavítali žáci 2010.
deváté třídy a debatovali jsme o funkHana Kramářová
ci knihovny a práci knihovníka. Poté
knihovnice
knihovna a celá chodba KD patřila
dětem ze školní družiny. Společnými
silami jsme z obrázků, které děti namalovaly, vytvořili šest metrů dlouhé
leporelo.
K „Týdnu knihoven“ byla na
chodbě KD nainstalována výstava
s názvem KNIHA - INSPIRACE, která vznikla z výtvarných prací žáků
umělecké školy v Hradci Králové.

Úspěšný grantový rok v Dětském domově Nechanice

V letošním roce se díky občanskému
sdružení Klub přátel dětí DD Nechanice podařilo pro domov získat v několika projektech částku přes 440 000 Kč.
Ve spolupráci s MAS Hradecký venkov jsme získali peníze ze dvou grantů, a to „Společnou cestou“ od ČSOB
a Poštovní spořitelny. Cílem projektu
bylo zapojení obyvatel Nechanicka do
různých kulturních a společenských
akcí (např. Rybářské závody či Vyprávění starého stromu, Dopravní odpoledne) společně s dětmi z DD Nechanice a
Mateřského centra Nechanice. Největší
úspěch mělo „Medové odpoledne“, které se konalo v kulturní místnosti dětského domova a na němž se sešlo na 50
účastníků z celého okolí.
Druhým společným projektem
s MAS Hradecký venkov bylo nové
vybavení právě výše zmíněné kulturní
místnosti v budově dětského domova.
Státní zemědělský intervenční fond
poskytl finanční prostředky na nový
nábytek, počítač s příslušenstvím a projektor v částce 157 000 Kč.
Další dva úspěšné projekty byly podpořeny Královéhradeckým krajem.
Z jeho dotačních programů pro školství
a volnočasové aktivity, resp. preventivní programy jsme získali 30 000 Kč
např. na vybavení cvičné kuchyně pro
děti, malířské potřeby, spacáky na letní

tábory apod. Dále 25 000 Kč jako příspěvek na zážitkový kurz ve Špindlerově Mlýně, který se uskutečnil ve dnech
1. až 3. října. Zde si děti mohly vyzkoušet outdoorové a adrenalinové aktivity
typu přemostění přes Labskou přehradu, jízdu na terénních koloběžkách či
bobové dráze a poprat se s překážkami
lanového centra.
Díky grantu ČSOB ve výši 132 000
Kč budou mít všechny děti DD Nechanice možnost naplánovat si a zrealizovat zážitkový víkend dle svých přání
s oběma vychovatelkami. Cílem tohoto
projektu „Filantropické gramotnosti“
je naučit děti zacházet s penězi, poznat
jejich hodnotu, plánovat výdaje i aktivity v závislosti na složení bytové skupiny a osobních zájmů jednotlivých dětí,
včetně komunikování s cizími lidmi.
Dne 21. října jsme rovněž obdrželi
100 000 Kč od Nadace O2 na projekt
směřující k integraci a začlenění našich
dětí do společnosti. Díky těmto penězům budeme moci odcházejícím dětem
uspořádat přednášky na témata, která
se jich po opuštění dětského domova
budou bytostně dotýkat, tj. finanční
a právní poradenství, kurz osobnostní
a prosociální výchovy, atp.
Rádi bychom tímto příspěvkem
veřejně poděkovali všem, kteří nám
s tvorbou grantů pomáhali, zejména

paní Ivě Horníkově, Ing. Janě Rejlové domova Mgr.Luboši Holečkovi, který
a Mgr. Haně Jarošové, dále všem nada- nás v psaní podporoval a motivoval.
cím, které nám finance poskytly, neboť
v současné ekonomické situaci je stále
Mgr. Jana Staňková Předsedkyně
obtížnější získávat finanční prostředky
Občanského sdružení KPDD
od sponzorů.
Mgr. Jan Kratochvíla
Díky patří též panu řediteli dětského
Psycholog DD Nechanice



Děti na zážitkovém kurzu ve Špindlerově Mlýně. (Foto: Mgr. Jan Krotochvíla)
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Podzimní zkoušky loveckých ohařů ve Mžanech
V sobotu 18. září se uskutečnil
v honitbě Mysliveckého sdružení
Mžany za účasti OMS Hradec Králové 8. ročník podzimních zkoušek
loveckých psů – ohařů. Na slavnostní nástup přišlo se svými psovody
16 psů různých plemen. Přítomné
uvítal předseda MS Mžany p. Valena
a za OMS Hradec Králové jednatelka
p. Kolářová. Poté myslivecký hospodář p. Pražák představil vedoucí jednotlivých skupin a lokality, v nichž
budou tyto skupiny působit. Rovněž
seznámil účastníky s organizací celého dne a časovým plánem zkoušek.
Hlavní rozhodčí paní Jiruchová
představila své kolegy a po veterinární kontrole bylo provedeno rozlosování do skupin. Všem patří poděkování
za dobré a spravedlivé rozhodování.
Při krásném slunečném počasí vyrazily skupiny do honitby následovány
fanoušky a diváky. Za nimi se vydaly
pojízdné „bufety“ k zajištění občerstvení všech zúčastněných tj. vůdců,

psů, rozhodčích i ostatních příznivců.
Přejeme vůdcům, jejich svěřen- ké myslivosti přejeme více takových
Zkoušky probíhaly klidně a pejskům cům a všem zúčastněným, aby se jim akcí, další kynologické nadšence
dařilo v další činnosti, hlavně při s dobře vycvičenými loveckými psy.
se dařilo.
Zkouškami prošlo v I. ceně devět blížících se podzimních honech. ČesBřetislav Hnízdil
psů, ve II. pět psů a dva pejskové neuspěli. Vítězem se stala fena irský setr
Dolly z Jirouškova dvora s počtem 289
bodů, vůdce Miroslav Brůža. Na druhém místě se stejným počtem bodů
se umístil pes německý ohař Adar
od Koldínského lesa s vůdcem Janem
Langrem. Na třetím místě s počtem
285 bodů uspěli pes výmarský ohař
Gucci z Dudlic s vůdcem Martinem
Hrubým. Posledním bodem programu byl závěrečný nástup, vyhlášení
výsledků a předání cen vůdcům. Po
slavnostním ukončení bylo v klubovně MS podáváno zvěřinové pohoštění, zakončené přátelským posezením
s tématikou podzimních zkoušek
a situací v naší myslivosti. V podvečer, plni krásných zážitků a v dobré
náladě se všichni zúčastnění rozlou Tři nejúspěšnější účastníci podzimních zkoušek. (Foto: Břetislav Hnízdil)
čili.

Obnova pietního místa jezdecké srážky z roku 1866 u Střezetic
Tématika prusko-rakouské války roku
1866 je asi většině čtenářů známá. K rozšíření povědomí o tomto konfliktu přispěl
i Komitét pro udržování památek z války
roku 1866. Toto občanské sdružení se hlásí k tradicím ochrany památek z pruskorakouské války roku 1866. Komitét 1866
byl založen v roce 1888, kdy začal na bojišti
u Hradce Králové vznikat co do rozsahu
i kvality ojedinělý soubor vojenských funerálních památek. Zároveň se začalo ukazovat, že hroby padlých vojáků a několik desítek pomníků budou vyžadovat stálou péči.
Během dvou let od založení bylo opraveno
všech 227 tehdy evidovaných válečných
hrobů. Vznikaly také nové památky. V roce
1898 bylo v evidenci 319 pomníků, o rok
později již 342, za další dva roky rovných
400 a v roce 1912 již 419, z nichž každoročně Komitét 1866 opravoval kolem 50.
V roce 1892 byl zřízen Ústřední spolek pro udržování vojenských pomníků
z roku 1866 v Čechách, který sdružoval
místní spolky na jednotlivých bojištích
a koordinoval jejich činnost. Po rozpadu
Rakousko-Uherska byla činnost Ústředního spolku ukončena, avšak některé
místní spolky, zejména královéhradecký a jičínský, ve své záslužné činnosti
pokračovaly, a to až do roku 1951, resp.
1959, kdy byly zákonem rozpuštěny
a jejich majetek státem zabaven.
První valná hromada obnoveného
Komitétu 1866 se uskutečnila 31. března
1990. Na ní byla schválena organizační
struktura Komitétu 1866, která s drobnými změnami platí i dnes. Komitét 1866
působí na celém území České republiky.
Popularizuje jednotlivá bojiště formou
naučných stezek a cyklotras, vydává knihy,
informační materiály a periodikum Bellum
1866. Rovněž pořádá kulturní a vzpomínkové akce v místech bojišť z války r. 1866.
Hlavní náplní činnosti Komitétu 1866 je
však obnova a opravy válečných hrobů
a pomníků, kterých je v České republice

více než 1 300. Nejvíce památek se nachází
na královehradeckém bojišti.
V závěrečné fázi bitvy u Hradce Králové byla ustupující rakouská pěchota
ohrožena pruským jezdectvem. Na jejich
ochranu včas vyrazily rakouské jezdecké pluky. V prostoru mezi Střezeticemi
a Dlouhými Dvory se během půl hodiny (16:15 – 16:45) v několika střetnutích
utkalo asi 11 000 jezdců obou znepřátelených armád. Jednalo se o druhou největší jezdeckou bitvu 19. století a poslední
svého druhu vůbec. Ztráty za tento krátký čas byly obrovské – 102 důstojníků,
1 511 mužů a 2 094 koní.

Komitét 1866 hodlá proto nyní navázat na iniciativu svých předchůdců,
a na původně vybraném místě u Střezetic
vybudovat pomník symbolizující vzájemný
vztah koně a jezdce, a to nejen na bitevním
poli. Toto sochařské dílo bude věnováno
jezdcům i jejich věrným koním, kteří se ze
střezetické pláně už nikdy nevrátili. Nadčasovost památníku bude připomínkou
utrpení koně a člověka ve válečných konfliktech.
Výtvarné pojetí sousoší, vyjadřující
vztah jezdce a jeho koně, bylo svěřeno akademickému sochaři Petru Novákovi z Jaroměře – veřejnosti známému jako autorovi

jezdecké sochy T. G. Masaryka v Lánech.
Vzhledem k nákladnosti celého projektu vyhlásil Komitét 1866 veřejnou sbírku
na obnovu pietního místa a vybudování
„Pomníku padlých koní u Střezetic“. Mezi
významné mecenáše, patří ministr zahraničí ČR Karel Schwarzenberg nebo herec
a milovník koní Václav Vydra.
Podrobnosti naleznete na webové stránce
www.pomnikkoni.1866.cz, www.1866.cz.
Věříme, že Vás naše iniciativa osloví
a vyjádříte jí morální i finanční podporu!
Děkuji za Komitét 1866,
Mgr. Pavel Mrkvička
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Loučení s prázdninami v Hněvčevsi
Tradiční rozloučení s prázdninami
proběhlo též v Hněvčevsi o posledním srpnovém sobotním odpoledni.
Přípravy začaly již mnohem dříve
a pořadatelé vymýšleli, čím by dětský den obohatili. SDH Hněvčeves
se postaralo o příjemnou atmosféru
a občerstvení, obecní úřad o prostory a ceny pro děti. Bohužel se nám
nepodařilo zajistit krásné počasí. Opět nám pomohla naše hala
a soutěže jsme operativně přemístili
pod střechu. Už od rána byla větši-

na hněvčevských na nohou a ve dvě
hodiny mohlo vše začít. Sluníčko se
sice schovalo za mraky, ale aprílové
počasí nikoho neodradilo. Sešlo se
nás hodně. Ti, co si museli po obědě
zdřímnout, dorazili později. Vstupné
bylo tentokrát dobrovolné a výtěžek
bude poslán dětem do vesničky
postižené povodněmi, kde si letos
dětského dne bohužel neužijí.

malovaly křídami, zpívaly, přetahovaly se, chodily na chůdách, mohly
si zkusit točení na hrnčířském kruhu
atd. Dospělí při soutěžích pomáhali,
popovídali si a nakonec se i počasí
umoudřilo. A to nejlepší nakonec
- prohlídka profesionálního hasičského vozu s nastříkáním pěny pro děti.
„To bylo hustý“, řečeno slovy naší mladé generace. Padání, lezení, skákání
či plavání v pěně zlákalo nejen děti,
Naše děti si zastřílely z luku, strefo- ale i některé dospělé. Pro děti tím
valy se do terčů, shazovaly plechovky, dětský den skončil a dospělí v zábavě

pokračovali a v dobré náladě setrvali
až do rána.
Za příjemně prožitý den děkujeme
SDH Hněvčeves, obecnímu úřadu
Hněvčeves a místním i mimohněvčevským maminkám a tatínkům.
Těšíme se na Vás v říjnu na druhém
ročníku drakiády a v listopadu na
třetím adventním tvoření. Termíny
najdete na internetových stránkách.
Blanka Domkářová

Vojenská technika poslední srpnovou sobotu v Tůni
Poslední srpnovou sobotu se
i v letošním roce pořádala v Tůni již
tradiční akce „Rozloučení s prázdninami“. Po loňské nečekané účasti více
jak 500 osob, se letos všichni dobrovolní pořadatelé ještě více zaměřili
na přípravu a zvládnutí obdobného
počtu návštěvníků. Počasí svými nízkými teplotami neobvyklými v této
letní době sice venkovní akci příliš
nepřálo, ale i tak si do Tůně našlo
cestu ještě více účastníků než loni.
Celkem bylo při vstupu každému
malému návštěvníkovi rozdáno více
než 350 dětských „poukázek“, které
byly „směněny“ za hranolky, jízdu ve
vojenské technice a u těch šťastnějších i za drobné ceny v tombole. Celková účast se pohybovala těsně pod
hranicí 1000 návštěvníků.
Letošní ročník byl pořádán jako
aktivní odpoledne pro celou rodinu.
Pro malé i velké zde byla připravena
řada disciplín i různých typů ukázek
převážně vojenské techniky. Ta byla
v Tůni nejen jako statická ukázka, ale
i jako aktivní prvek v podobě jízdy



obrněným vozidlem v polních podmínkách. Celkem zde bylo k vidění více než 30 kusů pásové a kolové
vojenské historické techniky včetně
několika unikátních kousků. Návštěvníci měli možnost si techniku
z blízka prohlédnout i osahat, případně získat informace o schopnostech
a možnostech jednotlivých vystavených „exponátů“.
Kromě ukázek techniky plnily děti
v průběhu odpoledne celou řadu tradičních i méně tradičních disciplín a
atrakcí. Jejich splnění či absolvování
bylo odměňováno drobnými cenami,
a to nejen ve formě sladkostí, ale i
malých dárků od sponzorů a spolupořadatelů. Pozitivní ohlasy a nadšení
v očích dětských návštěvníků, byly
tou správnou odměnou pro všechny
pořadatele. Mezi nejoblíbenější atrakce patřila již tradičně možnost jízdy
na koni, kterou organizoval JK Tůně
a možnost svezení na vozíku za koňskými hřívami, kterou zabezpečil pan
Zvoníček z Popovic. Neméně oblíbené byly ovšem i všechny typy střelnic,

Adrenalinová jízda v obrněném transportéru. (Foto: Jiří Pludil)

laserová, paintballová, vzduchovková
i historická – luky, kuše, skákání na
trampolíně, nafukovací skluzavka a
mnohé jiné atrakce.
Celé odpoledne lze hodnotit jako
velmi vydařené, o čemž svědčila
dobrá nálada návštěvníků udržovaná reprodukovanou hudbou, kterou
zajišťoval DJ Vašek, ale zejména vynikajícím občerstvením. Místní „dámský klub“ letos nechal nahlédnout
do tajů svých kuchyní a připravil pro
návštěvníky ochutnávku různých
typů domácích koláčů, cukroví a
dalších domácích moučníků. O kvalitě těchto výrobků svědčilo množství
„sladkých balíčků“, které si návštěvníci
nechávali připravit s sebou na cestu.
Mužská část obce se v péči o občerstvení také nenechala zahanbit a předvedla své kulinářské umění u dvou
grilovaných prasátek. V průběhu
odpoledne měli návštěvníci možnost
shlédnout ukázku střeleckých schopností pana Milana Jelínka – několikanásobného mistra Evropy ve střelbě
z kuše, ukázky zbraní a umění sku-

piny historického šermu „Svobodní
žoldnéři“, vyzkoušet si poskytování
první pomoci pod odborným dohledem členů ČČK Hradec Králové a
mnoho dalších aktivit, které naplnili
program celého odpoledne.
Všechny realizované části programu „Rozloučení s prázdninami“ by
nebyly možné bez velkého nadšení a
zapojení všech dobrovolníků z Tůně
i několika nadšenců z okolních obcí,
kterým patří obrovský dík za jejich
ochotu, vstřícnost a čas věnovaný
přípravě a realizaci této akce. Neméně velký dík patří samozřejmě i všem
sponzorům a partnerům, bez ohledu
na velikost a formu přispění. Mezi
nejvýznamnější patřil Královéhradecký kraj, Město Nechanice, Foma,
PéCé, Team Alfa Hradec Králové, Jiří
Neuman – zemní práce a doprava,
Hasičská vzájemná pojišťovna, ZD
Nechanice, BET, Český rozhlas Hradec Králové a mnoho dalších, bez
kterých by nemohlo setkání v Tůni
úspěšně proběhnout.
					
Miroslav Procházka
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Představujeme Vám občanské sdružení „Bohárensko, o.s.“
Kdo jsme?
Jsme sdružení „bohárenských“
patriotů, tedy obyvatel obce Boharyně
a jejich místních částí Homyle, Trnavy, Zvíkova a Budína, kteří si řekli, že nemá smysl jen lamentovat
nad nedostatky občanského soužití
a nad kulturním, sportovním a společenským vyžitím v obci. Rozhodli
jsme se, že pro zlepšení situace uděláme leccos sami, napřeme své síly
k rozvoji kulturního a společenského života, k obnově národních tradic a zvyklostí na vesnici, k oživení
a zachování duchovních a materiálních hodnot, včetně historických
památek a pamětihotností obce
a jejich využití. Zaměříme se též na
ochranu přírody, krajiny a životního
prostředí.
Na jaře roku 2010 jsme začali prodiskutovávat naše možnosti. Během
léta 2010 jsme se dohodli na založení
občanského sdružení, které se jevilo
jako nejsnazší cesta k uskutečnění
našich plánů. Počátkem září 2010 tak
bylo oficiálně Ministerstvem vnitra
ČR zaregistrováno občanské sdružení
„Bohárensko, o.s.“, které prozatím sídlí na adrese Boharyně č. 42.

kteří mohou svou činností pomoci
rozvoji obce ve směrech, které jsme
si stanovili. Naší velkou snahou je,
aby se spoluobčané chopili iniciativy
a začali měnit svoji obec praktickými
a viditelnými činy. Například navrhovali a určovali co a jak se bude v obci
a místních částech dít. Především je
tím míněna podpora regionálních
tradic a zvyklostí, obnova historických a kulturních památek, pořádání
kulturních, společenských a sportovních akcí, včetně spolupráce s ostatními pořadateli, propagace naší obce
a péče o její reprezentativní vzhled
a podobně.

Přidejte se k nám!
Stále hledáme nové členy ve věku
od 15 let. Schopné, spolehlivé lidi,
kteří sdílejí náš postoj a jsou ochotni
věnovat část svého osobního volna
veřejně prospěšné činnosti. Hledáme
občany, kteří jsou hrdí na svou obec,
ve které žijí, nebo jsou s ní spjati
jako rodáci či osobními sympatiemi
z různých důvodů. Uvítáme fyzické
i právnické osoby, které mohou svou
činností pomoci obci v rozvoji ve
směrech, které jsme si stanovili jako
své cíle. Rádi bychom mezi sebou přiCo chceme?
vítali nadšence, kteří by nám přinesli
Pokud bychom chtěli stručně cha- nové podněty, pomáhali s přípravou
rakterizovat náš cíl, tak jím je snaha a organizací různých akcí pravidelně
o rozvoj iniciativy našich občanů, i příležitostně.

Rovněž budeme akceptovat vhoda všeobecné vzdělanosti obyvatel,
né náměty a podněty k různým
pěstování a posilování hodnot jako
akcím a spolupráci při nich. K jejich
je otevřenost a tolerance spolu s
realizaci nejsou nejdůležitější finance,
podporou volnočasových aktivit a
ale lidé. Bude-li o naše akce zájem,
sportu pro všechny věkové kategonení problém v nich pokračovat a
rie občanů uvedených obcí
spolupracovat při nich, pokud budou • ochrana a zastavení úbytku zeleně
směřovat k naplnění cílů občanského
v zastavěných územích obce,
sdružení.
ochrana krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny
Základními cíli sdružení jsou:
• podpora kvalitativního rozvoje úze• ochrana přírody a krajiny, což je
mí jmenovaných lokalit, tj. obce
hlavním posláním sdružení
včetně místních částí, v souladu
• ochrana životního prostředí
se zásadami trvale udržitelného
• ochrana veřejného zdraví a zdrarozvoje
vých životních podmínek, propa- • získávat dotace, granty a sponzorské
gace zdravého životního stylu a
příspěvky za účelem financování
podpora plnohodnotného života
činnosti sdružení a jeho projektů
na venkově
• realizace sdružovacího práva obča• tvorba prostředí bezpečného z hlenů k zapojení do veřejného živodiska dopravy, především pro pěší
ta s cílem přispět aktivitou členů
a cyklisty
sdružení ke správě věcí veřejných
na území obce a k rozvoji a ku pro• ochrana kulturního dědictví, včetně
památek, materiálních a duchovspěchu obyvatel těchto lokalit
ních kulturních hodnot a občan- • posílení aktivní účasti veřejského vybavení v uvedených lokanosti na společenském a kullitách
turním dění v obci s důrazem
• vytváření podmínek a možností pro
na maximální informovanost
rozvoj volnočasových a vybraných
občanů ve všech oblastech spoaktivit dětí a mládeže, spolupráce
lečenského a kulturního života.
se Základní školou a mateřskou
školou v Boharyni a její podpora
Více informací o našem sdružení,
v rozvoji podmínek pro úspěšnou jeho činnosti nebo členství v něm
školní výuku, vytváření podmí- naleznete: www.boharensko.cz
nek a možností v oblasti kultury
Kamila Hellerová

„Život je krásný, koně ho dělají krásnější“
Tento citát se beze zbytku naplnil v
sobotu 25. září, když se do Černůtek
sjelo 35 sedlových koní a 12 kočárových spřežení. Proběhl zde totiž
již 3. ročník Hubertovy jízdy. Účast
aktivních jezdců i diváků byla opravdu veliká, z čehož měli pořadatelé
upřímnou radost. Navzdory nepříznivé předpovědi počasí byla koňákům dopřána krásná vyjížďka bez
deště. V závěrečném HALALI sedlových koní zvítězila Klára Zemanová
před Michalem Bláhou a Kristýnou
Dolečkovou.
Soutěž kočárových spřežení byla



rozdělena do dvou kategorií. Vítězné poháry si odnesli Mirek Ryba ml.
před Mirkem Hladíkem a Matějem
Hladíkem, ve druhé kategorii zvítězil
Pepík Linka před Václavem Hrochem
a Zbyňkem Černíkem. Poháry byly
rozdány, ale tím zábava neskončila.
K poslechu i tanci nám zahrála
kapela NOTABENE z Hradce Králové a všichni jsme se náramně bavili.
O tom, že v Černůtkách aktivně
působí nejen Klub přátel koní, ale
i turistiky svědčí několik turistických
výšlapů, které jsme v letošním roce
zorganizovali. Turistickou sezonu

Závěrečné „HALALI“ sedlových koní. (Foto: Ondřej Hladík)

jsme zahájili hned 2. ledna výletem
na Valdštejn.
I zimní krajina má totiž své kouzlo.
Velikonoční pondělí kromě koledníků také patřilo nám, turistům. Vydali
jsme se navštívit Jičín a jeho okolí. V
dubnu jsme se ještě zúčastnili organizovaného pochodu „O Žižkův štít“ v
Hořicích. Letos jsme si také dopřáli
turistiku za hranice České republiky.
Navštívili jsme Medvědí soutěsku
v Rakousku, odkud jsme si přivezli nezapomenutelné zážitky. Zatím
posledním cílem našeho putování
byla hora Ostaš, která je lemována

skalními útvary Horní a Dolní Labyrint. Opravdu krásné romantické
skály.
A co nás letos ještě v Černůtkách
čeká? 28. října drakiáda, 28. listopadu první adventní neděle, kdy rozsvítíme a ozdobíme vánoční strom
na návsi, abychom se u něj sešli ve
sváteční odpoledne na Štědrý den.
Nebude chybět ani Mikulášská nadílka pro děti. Také zhodnotíme dosavadní činnost našeho klubu, což jsou
nejen radosti, ale také starosti, a to na
společném zasedání.
Eva Hladíková
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Orientační běh 2010 žáků nechanické školy
Těžko si lze představit, že bychom
si v září opět trochu „nezabloudili“ v místních lesích. Také letos jsme
vystrašili několik překvapených houbařů, navíc jsme se museli „vypořádat“
s obrovským válcem, který na hlavní
trase našeho závodu hutnil lesní cestu
směrem k Budínu.
Moc nás těší zájem, který děti
každoročně projevují tím, že se jich
přihlásí značné množství. V letošním
závodě soutěžilo 21 tříčlenných hlídek. Trať nám jako obvykle vyznačil
pan Pavel Pluhař, jemuž touto cestou
znovu děkuji za perfektní práci. Znovu jsme se vrátili k lesu mezi Starými
Nechanicemi, Kobylicemi a Praskem,
který je oproti ostatním lesům v okolí
celkem složitý na orientaci. Přesto většina družstev našla všech 13 kontrol
a všichni se ve zdraví vrátili zpět do
cíle. Někteří pojali závod jako příjemnou procházku lesem, leckdo si domů
donesl hrstku hub na smaženici. Kdo
se přeci jen trochu „zamotal“ či chys-

tal zabloudit, tomu ochotně poradili
dohlížející žáci 9. ročníků či páni učitelé.
V mladší kategorii si s nástrahami
tratě nejlépe poradili žáci 7. A - Martin
Glaser, Petr Glaser a Věrka Pluhařová,
mezi staršími se dařilo trojici Lukáš
Hlavatý, Víťa Lukáš a Tomáš Lump.
Všem vítězům blahopřejeme, ostatním
děkujeme za účast a bojovnost.
V organizování závodů v orientačního běhu hodláme určitě pokračovat.
Pokud se týká 2. stupně, jedná se o
víceméně jedinou akci, která se odehrává na čerstvém vzduchu, v přírodě.
Navíc se zde spojují znalosti získané
v zeměpise či matematice s kondicí a
psychickou odolností. Žáci musí spolupracovat a přizpůsobit se nejslabšímu
ve skupině. Zkrátka komplexní sport.
Bude-li zájem ze strany žáků závodit
trvalý, rádi se s nimi podíváme do lesa
také v příštím roce.
Petr Soukal



Zleva: Honza Ringel, Radim Jarkovský, Jirka Hůlka. (Foto: Petr Soukal)

Nová sezona rekondičních pobytů se otevírá
Oblastní spolek Českého červeného
kříže Hradec Králové právě nyní zahajuje nabídku nových rekondičních
pobytů pro rok 2011. Kromě oblíbených a už tradičních míst nabídne
některé tuzemské i zahraniční novinky.
„Reagujeme na přání našich klientů.
Při každém pobytu prosíme účastníky
o vyplnění krátkého dotazníku. Díky
této zpětné vazbě se snažíme naše
rekondiční pobyty vylepšovat. Častým
přáním byly třeba pobyty v Beskydech.
Splněno.“ Tak komentoval některé
změny připravené pro rok 2011 Karel
Žabka, ředitel Úřadu Oblastního spolku ČČK Hradec Králové.
Načerpat nové síly, podpořit své
zdraví i duševní pohodu budou moci



zájemci tradičně například v Sezimově
Ústí, Krušných horách nebo na Šumavě. Ze zahraničních pobytů zůstávají
v nabídce stále populárnější slovenské
lázně Veľký Meder. Novinkami naopak budou zmíněné Beskydy, ale také
lázně Luhačovice. Mimo republiku se
pak nově můžete vydat do Španělska,
na Malorku či dokonce do Egypta.
„Rekondiční pobyty se snažíme
vybírat pečlivě a především osobně.
Chceme si být jisti, kam naše klienty vozíme. Nejsme cestovní kancelář,
rekondiční pobyty patří mezi naše
sociálně-zdravotní aktivity. Je proto
škoda, že už na ně neexistují dotace.
Na druhou stranu je ale díky tomu
můžeme nabídnout všem i bez lékař-

ského doporučení. Díky partnerům a
sponzorům se přitom snažíme držet
ceny na dostupné úrovni,“ řekl o
rekondičních pobytech Lukáš Pochylý, předseda Oblastního spolku ČČK
Hradec Králové.
Rekondiční pobyty pořádané královéhradeckým Červeným křížem jsou
určeny především seniorům, lidem
s chronickým onemocněním pohybového aparátu nebo zdravotním
znevýhodněním. Zúčastnit se jich
mohou (i s rodinnými příslušníky) ale
také dárci krve, členové Klubu dárců
krve a členové ČK, dobrovolní hasiči
nebo rodiče s dětmi. Pobyty nevyžadují lékařské doporučení. Nabízejí
rekondiční, rehabilitační a aktivizační

Rekondiční pobyty pořádané královéhradeckým Červeným křížem. (Foto: archiv hotelu MAS)

procedury, fakultativní výlety, besedy
i společenské večery. Obsahují například masáže, termozábaly nebo cvičení v bazénu.
Pobyty nabízejí atraktivní program, který je speciálně sestaven tak,
aby v maximální míře posílil tělesné
i duševní zdraví a přinesl úlevu od
chronických obtíží, zejména pohybových. Účastníci také mohou poznat
nové přátele i nová zajímavá místa.
Program vždy pamatuje na možná
omezení a lze ho individuálně přizpůsobit přáním a potřebám účastníků,
včetně například speciální dopravy
pro skupiny. Více informací najdete
na www.RekondicniPobyty.cz.
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13 týmů na letošním utkání Pařez Cup ve Starých Nechanicích
V sobotu 24. července se na fotbalovém stadionu Maracaná ve Starých
Nechanicích uskutečnil již sedmý
ročník turnaje v malé kopané Pařez
Cup 2010, kterého se zúčastnilo celkem 13 týmů. Základní část byla rozdělena na tři skupiny.
Ve čtvrtfinálových bojích na sebe
narazila mužstva MK Milani a FC
Santos Nechanice. Toto velice zajímavé utkání pro sebe rozhodli hráči
Santosu poměrem 4 : 2. V dalším
zápase se utkala mužstva Králík
a Bad Boys. Po základní hrací době
byl stav 1 : 1 a tak přišly na řadu
pokutové kopy. V nich byli úspěšnější
hráči Králík. Ve třetím čtvrtfinále se
utkala družstva Urbanic a Bumbáce.
Po vyrovnaném průběhu se radovali
z vítězství 1 : 0 a z dalšího postupu
hráči Urbanic.
Do závěrečné osmičky nejlepších
týmů se probojovali i samotní pořadatelé – tým FC Doutnající Pařezy.
V posledním čtvrtfinálovém zápase
však tým nestačil na Mambo Team
a po prohře 0 : 3 byl z dalších bojů
vyřazen.
Za chladného a deštivého počasí
se naplno rozběhly semifinálové boje.
V nich se střetla čtyři nejúspěšnější
mužstva.
V prvním utkání o finálovou účast
nastoupila družstva FC Santos a Králíky. Po dramatickém průběhu skončilo toto střetnutí výsledkem 2 : 1.
Ve druhém semifinále na sebe

narazila mužstva Mamby a Urbanic. Po nerozhodném výsledku v
základní hrací době 1 : 1 rozhodovaly
pokutové kopy. Postoupily Urbanice.
Na loňské vítěze zbyl pouze souboj
o 3. místo.
Zápasy o umístění začaly duelem
o třetí místo mezi mužstvy Mambo
a FC Santos. Utkání skončilo vítězstvím týmu Mambo 4 : 1, i když téměř
po celý zápas setrvával nerozhodný
stav. Vítěz se prosadil až v závěru zápasu a po zásluze obsadil třetí místo.
Vyvrcholením turnaje bylo finále.
V něm tým Králík zdolal Urbanice
2 : 0.
Nejlepším střelcem turnaje byl
vyhlášen Vlasta Jaroš z FC Santos
Nechanice, který soupeřům nastřílel
úctyhodných 15 branek. Pro tohoto hráče, který se turnaje zúčastnil
poprvé, to byla povedená premiéra.
Doufáme, že se v budoucnu ve Starých Nechanicích opět objeví a bude
udivovat svou střeleckou formou.
Nejlepším brankářem byl vyhlášen
tak jako v loňském roce Lukáš Voráček z týmu Urbanic. Svými zákroky přiváděl hráče soupeře doslova
k zoufalství.
Na dodržování pravidel s přehledem dohlížela dvojice rozhodčích
– Václav Hlavsa a Osvald Liebisch.
Pro všechny účastníky a diváky
fotbalového klání bylo připraveno
bohaté občerstvení.
Jménem organizátorů bychom

všem rádi poděkovali za hodnotné nice • 8. Bad Boys Nechanice • 9. Pivsportovní výkony a klidný průběh ní bratři •10. AC Kojoti • 11. FC Colt
fotbalového klání.
• 12. Chodovice • 13. Vikings – H.K.
Konečné pořadí:
Již teď se těšíme na další ročník
1 . Králíky • 2 . Urbanice • 3 . a věříme, že se v hojném počtu opět
Mambo Team • 4. FC Santos Necha- ve zdraví sejdeme.
nice • 5 . M.K. Milani • 6. Bumbác •
7. FC Doutnající Pařezy Staré NechaPetr Soldán



Vítězné družstvo z Králík. (Foto: Petr Soldán)

Mikroregionem na kole očima reportéra……
Již po čtvrté jsem se vydal na výlet
„Mikroregionem Nechanicko na kole“.
Akce se konala v sobotu 25.9. Začátek byl jako vždy v 10:00 u Kulturního domu v Nechanicích. Trasa vedla
tentokrát po zahradnických centrech
a jako první jsme navštívili „Zahrada Nechanice“. Poté jsme se vydali
přes Kunčice a Homyli do Libčan
na druhou zastávku v Bonsai centru. Po prohlídce odborně řešeného
a s velkou péčí udržovaného exotického zahradnictví jsme jeli do Roudnice, kde byla poslední prohlídka
v „Zahradním centru Matty“. Poté
jsme odbočili směrem na Kratonohy a odtud podél státní silnice až na
náves do Obědovic, kde byl cíl naší
trasy v multifunkčním domě.
Celý můj video sestřih průběhu
cesty najdete na webových stránkách
www.hradeckymagazin.webnode.cz
Ondra Novotný z Hradce Králové…

poře firmy Niva, s.r.o. Dolní Přím.
Touto cestou velmi děkujeme jejímu
vedení za již druhou podporu při této
tradiční cyklistické akci. Ale nebyla
to jen trička, která obdrželi účastníci
při dojezdu. Bylo to hlavně příjemné
posezení, setkání se starými známými,
a také notování za doprovodu harmoniky. Při posezení si mohli zájemci
prostudovat materiály našeho druhého, již také stálého sponzora, kterým
je Zdravotní pojišťovna Ministerstva
vnitra. Obzvláště velkému zájmu se
těšily informace týkající se nového
produktu pojišťovny – tzv. Karty života. Jedná se o souhrn důležitých údajů
o zdravotním stavu pojištěnce, které
jsou uloženy v databázi ZP MV. Výpis
z této karty lze získat velmi snadno – pomocí sms zprávy na mobilní
telefon. Na internetových stránkách
www.zpmvcr.cz najdete o kartě života
více podrobností.

Těšíme se opět na jaře nashledanou
na kolech a děkujeme Ondrovi
Pozn. redakce. Děkujeme autorovi Novotnému i za další reportáže
za postřehy a dovolujeme si doplnit z různých akcí konajících se v našem
několik podstatných informací. V cíli mikroregionu.
trasy nechyběla ani tentokrát pro
všechny cyklisty trička, která jsme
Jana Pečenková
mohli pořídit jen díky finanční pod															



Ilustrační foto z jednoho z ročníků Mikroregionem na kole. (Foto: archiv)
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Víkendové odpoledne ve stylu starého C.k. mocnářství ve Stračově
V sobotu 28. 8. 2010 uspořádala
obec Stračov ve spolupráci s kluby
vojenské historie, Historickým C.k.
řadovým pěším plukem č. 18, 6. praporem polních myslivců a Klubem
přátel pplk. Karla Vašátky - 2. roty
1. Česko Slovenského stř. pluku, o.s.,
zábavnou hudební akci „C.k. heligonka 18. pěšího hraje ve Stračově“.
Návštěvníci měli možnost prožít
víkendové odpoledne ve stylu starého C.k. mocnářství, za doprovodu
staročeských písniček, v podání „C.k.
heligonky 18. pěšího“ což je společný projekt choceňských muzikantů
Petra Šimáčka, Dany Sokolové, Jardy
Rojara a Klubu vojenské historie C.k.
řadový pěší pluk č. 18.
Program byl velice rozmanitý
a nabitý. Akce se protáhla až do pozd-



ního večera a následně pokračovala
C.k. tancovačkou do nočních hodin.
Návštěvníci si mohli prohlédnout
výstavu C.k. 18. pěšího pluku a ČS
legií v místním zrekonstruovaném
zámku. Výstava byla zaměřena na
historii tohoto hradeckého regimentu od dob Marie Terezie až po konec
1. světové války a zánik RakouskoUherska. Část výstavy byla věnována
i ČS legiím z 1. sv. války. Nesmírný
dík za poskytnutí reprezentativních
prostor patří majiteli zámku p. Paulu
Huysegemsovi. V prostoru před zámkem byl postaven dobový vojenský
tábor a vojáci v dobových uniformách
předvedli několik zábavných výstupů,
do kterých zapojili i některé odvážné návštěvníky. Neméně zajímavou
atrakcí byla i inscenovaná inspekce

regimentu Františkem Ferdinandem
d´Este. V 16:00 proběhlo vysvěcení
místního pomníku obětem I. světové
války, který byl ve Stračově instalován a slavnostně odhalen v roce
2008. Vysvěcení provedl Mons. Josef
Kajinek. V místním kostele sv. Jakuba
byla odhalena pamětní deska nedávno zesnulému páteru Škodovi, který
se nesmírně zasloužil o rekonstrukci
a zvelebení kostela a místní farnosti.
Na závěr akce, provedli vojáci pietní
akt o pomníku z Prusko-Rakouské
války 1866 na místním hřbitově.
Počasí nebylo sice moc přívětivé,
ale díky třem prostorným, vytápěným párty stanům od mikroregionu
Nechanicko nebyl tento neovlivnitelný faktor zásadní překážkou
dobré zábavy. K té, též přispěl i sty-

lový „Švejkův šenk“, kde se podávaly
vynikající klobásy přímo z udírny
a pikantní gulášovka z vojenské
mobilní kuchyně. Pivečko vám čepoval pravý „Palivec“ Břéťa Hnízdil.
A pokud se Vám staročeské písničky v podání „C.k. heligonky 18. pěšího“ líbily, můžete si pořídit její CD
„Byla vojna vypsaná ...“, kde najdete
10 krásných skladeb. Některé, jako
například R-U hymna v české verzi
a Byla vojna vypsaná ..., těžko někde
jinde uslyšíte. Informace o možnosti
objednání CD dostanete na tel. čísle
605 837 097.
Všem účinkujícím, pořádajícím
a návštěvníkům díky za spolupráci
a nevšední zážitek.
M. Klika

„Arcivévoda“ František Ferdinand d´Este dekoruje vojáky 18. pěšího pluku a další účastníky pamětními obrázky. (Foto: Hana Dolanová)
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