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Svatohubertské slavnosti
13. října tohoto roku uspořádali
členové mysliveckých spolků Lověna Nechanice, Libčanská dubina
Libčany a společnost MAS Hradecký venkov Svatohubertské slavnosti
v areálu zámeckého parku Hrádku
u Nechanic.
Celá akce byla slavnostně zahájena
ve 14 hodin za zvuků loveckých fanfár
při krásném podzimním počasí Svatohubertskou troubenou a zpívanou mší
a bohoslužbou slova. Promluvy a biblického čtení, o památce svatého Huberta, se na úvod ujali páter Šabaka
a páter Benko. Součástí bohoslužby
slova bylo požehnání úrody, pokrmů, lesa, honiteb a těch, kdo se o ně
starají. Hudební doprovod zajišťoval
Soubor lesních rohů z Hradce Králové a pěvecký sbor Cantus Feminae
z Nechanic.
V prostoru parku probíhal dopro-

vodný program pro děti i dospělé.
Velmi zajímavá byla ukázka cvičených dravců, dále zde byla možnost
svezení se v koňském sedle nebo
střelba na terč ze vzduchovky. K dostání byly zajištěny dobroty všeho
druhu počínaje gulášem a koláči až
po teplou medovinu.
Stovky přítomných účastníků se
dobře bavilo a odcházelo za pozdního
odpoledne spokojeně domů.
Děkujeme těm, kdo přispěli ke
zdárnému průběhu krásného odpoledne. Velký dík patří také všem, co
přišli, protože bez návštěvníků a bez
myslivců by celá akce neměla žádný
smysl. Dále velmi děkujeme správě
státního zámku, jmenovitě panu Šenkovi, který nám vyšel ve všech směrech vstříc. Těšíme se na příští druhý
ročník.
Stanislav Leinveber

Ohlédnutí za rokem 2012

Vážení a milí spoluobčané,
jelikož je toto číslo Zpravodaje
v roce 2012 již poslední, dovolte mi
malé ohlédnutí. V průběhu roku se
podle potřeby, scházela správní rada
Mikroregionu Nechanicko, aby řešila
aktuální problémy a vzniklé situace.
Jak jsem již sdělil v jednom z minulých čísel, byla podána a úspěšně
zaregistrována žádost o dotaci na protipovodňový varovný systém. Byla podepsána roční smlouva na opravy a revize
bezdrátového rozhlasu s firmou Mopos
Communications, a.s. Pardubice.
Dále se jako každý rok pořádala
olympiáda mateřských škol, turnaj ve

vybíjené základních škol a cyklistická
akce Mikroregionem na kolech. Významným projektem, je Vzdělání pro
venkov. Proběhly semináře, o kterých
jste se mohli dočíst v průběhu celého
roku.
V kostce shrnuto, mikroregion žije
a pracuje v rámci svých velmi omezených možností. Při této příležitosti
musím s politováním opět konstatovat,
že bez podpory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje bude velmi těžké
chod mikroregionu vést. Už nyní víme,
že pro mikroregiony nebudou v příštím
roce otevřeny žádné dotační tituly.
Petr Švasta, předseda mikroregionu



Svatohubertská mše - páter Šabaka a páter Benko. Foto: Jana Pečenková

Zveme Vás do hasičské zbrojnice v Roudnici, kde se koná

VÝSTAVA
symbolů obcí, pamětních knih a listin,
vlajek, praporů, kronik, pohledů...
Výstava bude otevřena ve dnech:
• sobota 10. listopadu 2012 od 14 do 18 hodin
• neděle 11. listopadu 2012 od 9 do 12 hodin.

Bohatý doprovodný program zajištěn.
Více informací na www.nechanicko.cz

Centrum volného času Kunčice
vyrábí pletené a háčkované dárky
pro předčasně narozená miminka
Členové Klubu šikovných rukou
v Centru volného času Kunčice se
koncem srpna zapojili do projektu
Mámy pro mámy občanského sdružení Nedoklubko.
Rozhodli jsme se tak podpořit
nové maminky ve chvílích nejistoty
a osamění a obdarovat je vlastnoručně vyrobeným dárkem. V čele
s paní Věrou Bártovou, která stihla
nejen dárky háčkovat, ale zároveň
této dovednosti učit ostatní, jsme se
pustili do práce.
Na počátku října jsme již s velkou
radostí mohli předat krajské koor-

dinátorce projektu - paní Lence Jochovičové 71 háčkovaných čepiček
a několik párů pletených bačkůrek,
které v pátek 5. října putovaly na
neonatologické oddělení v Hradci
Králové, na dětskou kliniku.
Velký dík patří všem zúčastněným.
V této činnosti budeme samozřejmě velmi rády nadále pokračovat. Pokud tedy umíte plést,
háčkovat, šít a chcete se připojit,
budete vítáni. Podrobný seznam
aktivit centra najdete v příloze.
Mgr. Ludmila Valešová,
vedoucí CVČ



Háčkované čepičky a bačkůrky pro neonatologické oddělení dětské
kliniky v Hradci Králové. Foto: Lenka Jochovičová
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Místní akční skupina (MAS) Hradecký venkov hledá aktivní členy
Plénum MAS
se letos v září
sešlo ke svému
dalšímu jednání,
na kterém se mimo jiné programové
body hodnotila činnost MAS. Společnost byla založena v roce 2007. Za tuto
dobu se díky aktivním členům a personálu MAS podařilo realizovat projekty za více jak 30 mil. Kč. Rok 2013
bude však posledním rokem tohoto
programového období a „MASka“ se
již intenzivně chystá na období nové,
a to na roky 2014 – 2020. Činnost
„MASek“ v rámci ČR je hodnocena
pozitivně. Je tedy reálná šance, že by
metodou LEADER, kterou „MAS-

ky“ pracují, byla možnost získat více
finančních prostředků i z jiných Programových rámců (dnes Operačních
programů), než tomu bylo v současném programovém období.
Pokud taková struktura financování
bude nastavena, pak bude záležet na
závěrech a stanovení priorit komunitního projednávání místní rozvojové
strategie. Komunitní projednávání je
základní princip metody Leader. Je
to přístup „zdola nahoru“, tzn. projít
s co největším zapojením veřejnosti –
členů neziskových organizací (spolků,
sdružení apod.), zástupců samospráv
a podnikatelů všechny fáze zpracování. Tato strategie přináší důležité in-

formace, předchází střetům a problémům při realizaci, pomáhá vytvářet
společné záměry, ale také zvyšuje sounáležitost obyvatel s místem, kde žijí.
V současné době jsou členy MAS
Hradecký venkov např. Mateřské
centrum Nechanice o.s., Myslivecké
sdružení Lověna Nechanice o.s., SDH
Sovětice, SDH Hořiněves, Komitét
pro udržování památek z války 1866,
Dětský domov a školní jídelna Nechanice, Základní škola a mateřská škola
Praskačka a Hořiněves, Klub seniorů
Hořiněves, Národní památkový ústav
ČR, Zemědělská akciová společnost
Mžany, Zemědělská společnost Kratonohy, TJ Sokol Praskačka, Římskoka-

tolická farnost Nechanice, a další.
Místní akční skupina Hradecký
venkov zve ke spolupráci další aktivní členy spolků, sdružení, podnikatele, zemědělce. Zveme ke spolupráci
na tvorbě strategického dokumentu
a programových rámců pro další rozvoj našeho Hradeckého venkova.
Potřebné informace získáte na www.
hradeckyvenkov.cz, nebo i osobně
po sjednání schůzky na kontaktních
místech MAS na Obecních úřadech
v Roudnici, Hořiněvsi, Mokrovousích
a v sídle MAS na MěÚ Nechanice.
Těšíme se na setkání s Vámi.
				
Jana Kuthanová

Exkurze do regionu Mezi Úpou a Metují

Ve dnech 4. a 5. října 2012 pořádal mikroregion Nechanicko v rámci
projektu Vzdělání pro venkov exkurzi pro starosty a zastupitele do regionu Mezi Úpou a Metují.
Ve čtvrtek 4. října nás kolem deváté hodiny přivítali v obci Studnice,
kde jsme si prohlédli obecní úřad,
mateřské centrum, školu, starou tvrz
a náves. Pokračovali jsme do Žernova, kde nám pan místostarosta představil zrealizované projekty. Zaujalo
nás dětské hřiště, které ztvárňuje některé motivy pohádek Boženy Němcové. Společně jsme hledali sedm
názvů pohádek, které byly na hřišti
nějakým způsobem připomenuté.
Musím přiznat, že se nám to nepodařilo. Jak Studnice, tak Žernov se
staly vesnicemi roku. Studnice v roce
1999, Žernov v roce 2009. Obě obce
se v daných letech umístily na třetích
místech v celostátních kolech.
Po obědě v restauraci v Červené

Hoře jsme se vydali do Ratibořic,
kde jsme si kromě zámku a okolí také
prohlédli zrekonstruovaný kuželník,
který byl původně určen k demolici. Podařilo se zachránit památku,
kolem které je především v letních
měsících čilý cestovní ruch. Dozvěděli jsme se také mnoho zajímavého
o činnosti MAS Mezi Úpou a Metují
a dále i o projektech, které byly v okolí za podpory MAS zrealizovány. Zbývalo už se jen ubytovat a posedět s organizátory exkurze.
5. října pro nás byly připraveny
dvě varianty programu. Při dobrém
počasí to byla procházka na hrad Vízmburg. Při nepřízni počasí návštěva
Červeného Kostelce. Počasí nakonec tolik nepřálo, tak jsme se mohli
alespoň seznámit s tímto městem.
Pan starosta nás přivítal před kinem
Luník, které prošlo rozsáhlou rekonstrukcí. Při naší návštěvě to byly
pouhé tři měsíce od znovuotevření
kina. Velmi nás překvapilo netradiční
vybavení sálu – v prvních řadách jsou
pro návštěvníky kina místo obvyklých sedaček malé třímístné gauče.



Zrekonstruovaný kuželník v Ratibořicích. Foto: Jana Pečenková

V kině je instalována nová technologie, je možné sledovat 3D filmy. To
jsme si také všichni vyzkoušeli. Mnozí z nás byli v kině po dlouhé době
a brýle na sledování 3D filmu měli na
očích poprvé. Kino ale neslouží jen
pro sledování filmů. Jsou zde i jiné
projekce – například možnost sledování mistrovství světa v ledním hoke-

ji. Za povšimnutí stál fakt, že za první
tři měsíce kino vydělalo 100 tisíc Kč.
Hned vedle areálu kina jsme dobrým obědem zakončili naše dvoudenní putování. Spokojení, plní zážitků a inspirace, co všechno bychom
v našem regionu mohli ještě udělat.
Jana Pečenková,
mikroregion Nechanicko

Věci, které se snadno zapomenou
V úterý 2. října, v rámci celostátní akce „Týden knihoven“, proběhl
v přednáškovém sále Knihovny
města HK křest a autorské čtení
nové, v pořadí již druhé knížky, od
autorky Evy Černošové: Věci, které
se snadno zapomenou.
Eva Černošová (Kulhánková)
v současné době vyučuje v Hradci Králové na Gymnáziu Boženy
Němcové. Má mnoho dalších aktivit, je členkou nechanického pěveckého sboru Cantus Feminae a také
knihovnicí v obci Popovice, kde
donedávna žila.
Autorského čtení se zúčastnili zástupci ze studijní a vědecké knihovny, z gymnázia, kde
Eva učí, z hradecké knihovny
a také rodiče, dále členky pěvec-

kého sboru, přátelé a v neposlední řadě mnoho jejích studentů.
V přednáškovém sále nezbylo volné
ani místečko.
Knihu křtila paní Kateřina Hubertová, metodička hradecké knihovny, která se o malé vesnické
knihovny stará. O hudební vložku
se o postarali Evini studenti. Následovalo autorské čtení, v němž nás
Eva seznámila se svou knihou. Pak
už přišlo mnoho gratulantů a žadatelů o podpis do nové knihy. Bylo to
krásné posezení s autorkou.
S novou knihou Evy Černošové
se během několika týdnů budete moci setkat i v naší nechanické
knihovně.
Hana Kramářová,
knihovnice



Křest knihy autorky Evy Černošové. Foto: Z. Kramářová
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Rekonstrukce Základní školy na Dohaličkách
O letních prázdninách byla zrekonstruována dohalická Základní
škola. Rozsáhlou renovaci financovala obec Dohalice, přestože obecní
úřad již několikrát zažádal o dotaci.
Žádná z žádostí však nebyla vyslyšena. Pomocnou ruku ale podalo velké
množství občanů Dohalic a rodičů
malých žáčků.
Naše školička toho pamatuje
spoustu. Byla totiž postavena ještě za císaře pána, a to v roce 1865,
tedy pouze rok před ničivou bitvou
na Chlumu. Jedna z dělových koulí tehdy zasáhla zdi dohalické školy.
Historie školství na Dohaličkách sahá
až do roku 1788, kdy pro ni Tobiáš
Grätzel z Grätzensteinu zakoupil dřevěnou chalupu, ve které se vyučovalo
až do roku 1856, než vyhořela. V této
době školu využívaly i děti z okolních
vesnic. Od roku 1925 fungovala při
obecní škole lidová škola hospodářská, kterou založil tehdejší řídící uči-

tel Václav Deyl. Během sto čtyřiceti
sedmi let se v kamenné budově školy
vystřídalo několik generací nejen dohalických, ale i mokrovouských dětí.
Stěhování vnitřního vybavení ze
školy se začalo už na konci loňského školního roku. Zařízení bylo uloženo v budově TJ Sokol Dohalice.
Během rekonstrukce byla například
vyměněna okna, opravena půda,
sníženy stropy ve třídách, zabudována rekuperace, vybudován nový
chodník kolem školy nebo udělána
nová fasáda. I když byla rekonstrukce časově velmi náročná, vše se za
dva měsíce prázdnin nakonec stihlo
a děti zahájily nový školní rok v krásné
zrekonstruované škole.
Velké poděkování si jistě zaslouží
všichni ti, kteří pomáhali se stěhováním, uklízením a jinými drobnými
pracemi.
Mgr. Máša Endrlová
starostka obce



Budova školy po rekonstrukci. Foto: Jana Pečenková



Jedna ze zastávek cyklovýletu. Foto: JUDr. Věra Macháčková

Cyklovýlet s hledáním pokladu
Obecní úřad v Boharyni uspořádal poslední srpnovou sobotu
(25.8.2012) pro děti i dospělé výlet na
kolech spojený s hledáním pokladu.
Start byl v 11:00 hodin u obecní hospody „U Jezírka“ v Boharyni. Všichni
obdrželi podrobnou mapu s vyznačením trasy a zastávek. Z Boharyně se
pokračovalo přes Homyli do Kunčic,
přes zámecký les do obce Hrádek
a do Radíkovic, dále přes Radostov
a Homyli zpět do Boharyně. Na trati
bylo několik zastávek, kde se děti setkaly s pohádkovými bytostmi - ježibabou, vodníkem, babičkou děda
Vševěda, mlynářem. Musely splnit
několik úkolů, za které obdržely písmenka do tajenky. Kdo vyluštil, získal
informaci o místě pokladu.

V Radíkovicích u koupaliště byla
zastávka delší, zde si všichni mohli
odpočinout, občerstvit se a nabrat
síly na další cestu. Zatímco dospělí
tento čas využili především k doplnění tekutin, děti vyzkoušely dětské hřiště a některé z nich i vodu v místním
koupališti.
Výletu končil ve sportovním areálu
v Boharyni, kde byl ukrytý i poklad.
Pro děti, které poctivě plnily úkoly
a vyluštily tajenku, objevení místa
s pokladem nebyl problém. Nalezené
zlato si spravedlivě rozdělily. Horší
to bylo s dospělými, kteří plnění úkolů podcenili. Ale ani oni nakonec nepřišli zkrátka a malou odměnu také
dostali.
JUDr. Věra Macháčková, starostka

Centrum integrovaných služeb ve Stěžerách

Stěžerští občané se konečně dočkali otevření výdejny léků v CISu
Stěžery. Bylo náročné s receptem od
místních lékařů dojíždět do lékáren
v Hradci Králové. Výdejnu ve Stěžerách začala provozovat lékárna
z Hypernovy. Výhodou lékárny je, že
nejen zajistí všechny potřebné léky,
případně v nejkratší možné době objedná, ale nabízí i možnost dovozu
léků do domácností. Pacient, který
nemá možnost osobně si léky vyzvednout, má možnost dohodnout dodání
léků telefonicky.
Lékařské služby stěžerského CISu
mohou ale využívat i občané z okolních vesnic. Vždyť naši lékaři MUDr.
Bareš – všeobecný praktický lékař,
MUDr. Bartošová – zubní lékařka, MUDr. Louda – urolog, MUDr.
Karlová – dětská lékařka si dokázali
získat přízeň i uznání všech, kteří je
doposud v jejich ordinacích navštívili. Mnoho let již využívají rodiče

předškolních dětí vynikajících služeb
logopedky Mgr. Šimkové.
Velkou výhodou našeho střediska
je, že celá stavba byla zrealizována
jako bezbariérová, výtah je možné využít do obou pater. Návštěvníci jistě
také ocení prostorné parkoviště vedle
budovy. Děti potěší pružinové houpadlo, instalované z dotačních prostředků mikroregionu Nechanicko
z projektu „Aktivní život v regionu“.
Pokud vyjedete do druhého patra CISu, máte možnost prohlédnout si vybavenost místní knihovny
a využít služeb našeho odborně zdatného knihovníka Ing. Pavlíčka. Vše
v knihovně je vedeno elektronicky,
čtenáři mají tedy možnost orientovat se v nabídce nových knih i na
webových stránkách knihovny www.
stezerskaknihovna.webk.cz v databázovém programu Katalog.
Ing. Dagmar Smetiprachová,
starostka

Jablíčkový den

Na pátek 5. října jsme se připravovali celý týden. Během týdne
jsme do školy nosili ovoce a zeleninu. Nejvíce jsme měli jablek,
rodiče a prarodiče nám pomohli s určením odrůd. Uspořádali
jsme výstavu doneseného ovoce
a zeleniny.
Týden rychle utekl a konečně
tady byl pátek, na který se všichni
těšili. Čekal nás „Jablíčkový den“.
Povídali jsme si o ovoci a nejvíc
o jablkách. Našli jsme odpovědi na
otázku proč jsou jablka důležitá.
Dál jsme hráli hru „KOMPOT“.
Psali jsme na čtvrtku, co děláme
s jablky (hledali jsme slovesa)
a jaká jsou jablka (vymýšleli jsme přídavná jména). Naučili jsme se básničku o jablku

a na závěr pátečního dopoledne
jsme upekli jablečnou mňamku – štrůdl. Nejprve jsme si
jako správní kuchaři umyli ruce
a vyhrnuli rukávy. Připravili jsme
si za pomoci paní učitelky tvarohové těsto, které jsme vyváleli.
Mezitím jsme oloupali jablka, občas jsme i ochutnali. Jablka jsme
nastrouhali, zabalili je do vyváleného těsta, posypali vanilkovým
a skořicovým cukrem. Hotový
závin jsme pomazali vajíčkem
a dali do rozpálené trouby. Každý
si zkusil všechno, pozorně jsme
sledovali, jak se nám závin peče.
Po obědě jsme závin ochutnali a každý z nás si odnesl kousek
domů.
Mgr. Medková Yveta
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Sraz rodáků a občanů z Těchlovic
22. září 2012 byl pro Těchlovice
dnem svátečním. V tomto období slaví obec posvícení a při této příležitosti se konal i sraz rodáků. Sešli jsme se
již podruhé, a to po deseti letech. Pro
účastníky srazu byl připraven malý
program. Prohlídkou obce doprovázel všechny přítomné dechový orchestr Májovanka pod vedením pana
Jaroslava Perného a mažoretky ze ZŠ
v Libčanech.
Májovanka nás svou hudbou provázela celé odpoledne, bylo zajištěno
i malé pohoštění.
V zasedací místnosti a opravené
tělocvičně mohli všichni účastníci
zhlédnout výstavu fotografií ze života
obce za posledních deset let. Občané
si mohli prolistovat obecní kroniky s fotodokumentací, dále kroniky

Mateřské školy Těchlovice, TJ Sokol
Těchlovice a SDH Těchlovice. Každý
rodák si na památku odnesl hrneček
se znakem obce.
Počasí celé akci dost přálo, ale
i těch pár kapek, před kterými nás
skryly zapůjčené stany z MAS Hradeckého venkova, nemohly pokazit
náladu, která mezi přáteli a kamarády
po dlouhých letech nastala.
Tento vydařený den zakončilo večerní sousedské posvícenské posezení s tancem.
Doufám, že si každý z této akce
odnesl potěšení v srdci a oživil vzpomínky, které jsou tím nejkrásnějším, co nám život přináší a nikdo
nevezme.
Naděžda Švadlenková,
starostka obce



Sraz rodáků a občanů Těchlovic. Foto: Lubomír Pečinka

Oranžovou stuhu 2012 získala obec Rudka z Jihomoravského kraje, Sovětice třetí
„Ministerstvo zemědělství je jedním
z vyhlašovatelů soutěže Vesnice roku,
v rámci které udělujeme ocenění Oranžová stuha za vytváření podmínek pro
plnohodnotný život na venkově ve spolupráci místní samosprávy a zemědělských subjektů. Rozvoj venkova je jednou z důležitých priorit Ministerstva,“
říká ministr zemědělství Petr Bendl.
Ocenění Oranžová stuha uděluje
Ministerstvo již po šesté. Letošního
ročníku se zúčastnilo 278 obcí. Soutěží se na dvou úrovních, nejprve na
krajské, poté na celostátní. Třináct
obcí, které uspěly v krajských kolech
a dostaly se do celostátního, získalo
šek do výše 600 tisíc korun. Celorepublikový vítěz, obec Rudka, obdržel
šek ve výši 800 tisíc korun.
S vítěznou obcí spolupracují Zemědělská společnost Devět křížů,
a. s. a soukromá farma Blažek, které
v průběhu posuzování celostátního
kola navštívila hodnotitelská komise.
Kromě toho, že zaměstnávají místní obyvatele, pomáhají rovněž při
údržbě cest a veřejného prostranství
a zapojují se do společenského dění.

S obcí spolupracují také drobní zemědělci. Je zde řada spolků, včetně
včelařů a myslivců. Obec si zachovává
venkovský ráz, dodržuje tradice a má
pestrý společenský život.
Na druhém místě skončila obec Petrovice ze Středočeského kraje, která
spolupracuje se Zemědělským družstvem Krásná Hora, a.s. Obec také
umožnila rybáři Jakubu Vágnerovi
začít budovat unikátní rybářský revír,
který bude sloužit ke sportovnímu
rybolovu a podpoří i cestovní ruch.
Obec Sovětice obsadila třetí místo.
Byla oceněna spolupráce s místními
zemědělskými subjekty, zejména se
Zemědělskou akciovou společností
Mžany, která v obci výrazně pomáhala při rozsáhlých záplavách. ZAS
Mžany, a.s. pořádá v obci chovatelský
den, který je na republikové úrovni
hodnocen jako jeden z nejúspěšnějších. Velmi dobrá spolupráce je se
spolky. V místní části Horní Černůtky obec Sovětice vystavěla kulturní
dům (z dotace POV Královéhradeckého kraje) a díky tomu se v této
malé obci, která čítá 60 obyvatel,



Zleva Aleš Krátký, Josef Tabery, Dana Štěchová, Michal Janeba,
Petr Šilar. Foto: Iveta Krátká

založil Klub přátel koní a turistiky.
Dnes je tato organizace spolu s SDH
Sovětice tahounem všech kulturních
a sportovních akcí v obci. Dalším
významným faktorem je myslivecké
sdružení, provozující v katastru areál

Eko-vycházka
do okolí
Boharyně
Obloha nám přála, sluníčko se
usmívalo, a proto naše školička využila počasí k podzimní eko – vycházce. Děti strávily příjemné dopoledne
v přírodě a v lese v okolí naší obce.
Po cestě určovaly listnaté a jehličnaté
stromy, pozorovaly podzimní barevné změny, listy a plody na stromech.
Poslouchaly zvuky v přírodě, ptáčky
a měly možnost vidět zajíce, který
právě vyskočil z pelíšku. S úsměvem
a s radostí soutěžily a nakonec jsme
společně hledali poklad, který nám
v lese schovali skřítkové.
Iva Šoufková



Vycházka dětí MŠ Boharyně. Foto: Kamila Hellerová

odchovny bažantů se sportovní střelnicí. Obec velmi dobře spolupracuje
také se zemědělci, kteří podnikají
a mají sídlo v katastru obce Sovětice.
Aleš Krátký
Kateřina Böhmová

spolky
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Šachový klub Lípa
ŠK Lípa je jediným šachovým oddílem, který působí na území mikroregionu Nechanicko. Ač se jedná
o venkovský klub, patří k nejlepším
v kraji.
V soutěžích družstev dospělých
obsadilo A družstvo v krajském přeboru osmičlenných družstev druhé
místo, jediný bod za Náchodem,
který si zahraje v nové sezoně druhou ligu. Béčko skončilo čtvrté, což
je jeho nejlepší výsledek v historii.
V krajské soutěži osmičlenných družstev se dva týmy ŠK Lípa seřadily za
sebou; déčko skončilo páté a céčko
šesté. Regionální přebor pětičlenných
družstev uzavřelo éčko na čtvrtém
místě. Stejné soutěže rozehrála družstva i v započaté sezoně.
Dařilo se také mládeži, která suverénně vyhrála Krajský přebor
šestičlenných družstev a historicky
postoupila do České ligy mladšího
dorostu. V celoročním bodování
mládežnických oddílů kraje skončilo družstvo na druhém místě za Ortexem Hradec Králové a před Pandou
Rychnov nad Kněžnou.
I mezi jednotlivci zaznamenali
hráči ŠK Lípy znamenitých výsledků
– Krajskými přeborníky se stali - Lenka Rojíková v kategorii žen, Václav
Portych v kategorii seniorů a Jaroslav
Šmíd ve Fischerových šachách. .

Činila se i mládež. Krajský přebor
hochů do 16 let vyhrál Matyáš Szücz,
do 10 let skončil Viktor Pražák třetí
a ve stejné kategorii dívek se umístila Radka Hrochová druhá. Velkou
cenu mládeže Královéhradeckého
kraje – celoroční soutěž šesti turnajů, vyhrála v kategorii dívek do 16 let
Lenka Rojíková, Vojtěch Kořínek zvítězil v chlapcích do 10 let, stejně jako
Kateřina Hrochová u stejně starých
dívek a její sestra Radka byla první
v dívkách do osmi let.
Lenka Rojíková reprezentovala
Českou republiku na ME mládeže
v Bulharsku, kde skončila na 37. místě. Lenka napomohla také k vítězství
družstva Královéhradeckého kraje na
mezikrajské Olympiádě dětí a mládeže, která se konala v únoru v Ostravě.
O prázdninách oddíl pořádal tradiční seriál šesti turnajů v bleskovém
šachu, který se hrál pod širým nebem
pod rozhlednou u Polních Myslivců
na Chlumu a obdivován byl nejen
šachisty, ale i náhodnými návštěvníky
pietního místa.
Historicky největšího úspěchu dosáhl oddíl na otevřeném Mistrovství
čtyřčlenných družstev, které se konalo v Pardubicích v druhé dekádě
července. V konkurenci více jak 100
družstev ze 7 zemí světa a i několika
účastníků nejvyšší soutěže ČR obsa-

dil A tým Lípy skvělé 4. místo a to
byl dle žebříčku nasazený až jako 27.
Předstihl je pouze Ruský tým Yamal
a Dněpr z Ukrajiny. Jediné družstvo
z ČR, které se dokázalo v tabulce dostat před hráče Lípy byl extraligový
tým Turnova, který se však musel
posílit o velmistra z Polska a ještě
dalšího hostujícího hráče což svazové
regule neumožňují. Pořadatelé však
jako Mistry ČR vyhlásili družstvo
Turnova, což vyvolalo velké diskuse
na několika diskusních šachových

fórech a následný protest oddílu
k vedení Šachovému svazu ČR, ten
zatím verdikt nevynesl. Družstvo nastupovalo v sestavě P. Jirásek (6 bodů
ze 7 utkání), L. Jedlička (2,5 ze 4) M.
Kaisler (2 ze 3) M. Szücz (3,5 ze 7) J.
Šmíd (5,5 ze 7) a ze 7 utkání 5x zvítězilo, jednou remizovalo s družstvem
ze Slovinska a hořkost porážky utrpělo jen s Extraligovými Polabinami
Pardubice.
Jaroslav Balcar



Každý rok o letních prázdninách se hraje na Chlumu seriál turnajů
v bleskovém šachu. Foto: Martin Kaisler



Jedno z dýňových aranžmá na návsi ve Stěžerách. Foto: M. Kloučková



Ukázka hasičského zásahu při požáru auta. Foto: Petr Soukal

Stěžerské dýňohraní
V prvním říjnovém týdnu se
v centru Stěžer konalo druhé Stěžerské dýňohraní. Na travnaté
ploše u nákupního střediska bylo
k vidění přes úctyhodných 65
dýňových objektů, které vytvořily děti ze základní školy
za pomoci svých rodičů. Pro
malé šikuly a jejich doprovod
nachystaly paní učitelky za odměnu sladké pohoštění. Před
setměním byly dýně rozsvíceny
a zážitek z povedené akce se
tak umocnil. Jsme rádi, že se
do našeho ,,dýňohraní“ zapojili

i ostatní, školou nepovinní, kteří mají školní docházku již za
sebou nebo teprve před sebou.
S poděkováním nesmíme zapomenout na pana Davida Smetanu,
který pro nás dýně vypěstoval,
a na Obecní úřad ve Stěžerách,
který je zafinancoval.
Ještě jednou děkujeme dětem,
rodičům, prarodičům i ostatním
přihlížejícím za projevený zájem
a účast na našich dýňohrátkách.
Hezký podzim přejí
paní učitelky ze ZŠ ve Stěžerách.

Prázdniny v Lodíně
Během prázdnin připravily „maminy“ další zajímavé akce. Jako první
proběhl zásah hasičů při zinscenované dopravní nehodě automobilu se
čtyřkolkou – hasiči z Nechanic předvedli, jak se při takové situaci dostat
do auta, zajistit poraněné, vyprostit je
z vozidla a v závěru došlo i na požár
automobilu s jeho následným hašením. Přítomni byli i členové Policie
ČR. Děti i jejich rodiče rádi opustili občerstvení, kolotoč i nafukovací
hrad a s otevřenými ústy sledovali
práci hasičů.
V posledních srpnových dnech si
děti mohly užít řádění na elektrickém býkovi nebo vyzkoušet pružnost

nafukovacího hradu, aby se řádně
rozloučily s prázdninami. Dospělí si
společně poklábosili u piva a zajedli
kouskem dobrého masa v hospodě.
Škoda jen, že v sobotu 1. září nepřálo počasí. Byl plánovaný pochod
„Okolo Lodína“, při kterém měly děti
plnit úkoly na stanovištích v lese.
Mokrá varianta akce nakonec proběhla u rybníka Močidlo – děti malovaly na asfalt, chytaly i konzumovaly
ryby. Troufám si říct, že si to naši nejmenší s radostí užili.
Prázdniny utekly a my už se těšíme, co dalšího nám „maminy“ zase
přichystají. Děkujeme!
Petr Soukal
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Dětský rybářský závod Stračov 2012
V sobotu 8. září 2012 proběhl na hasičské nádrži ve Stračově první dětský
rybářský závod. Na akci se dostavilo asi
50 dospělých a dětí, z toho se do závodu
přihlásilo 22 dětí ve 3 kategoriích. První
kategorie děti do 7 let, druhá děti od 8
do 10 let, třetí kategorie 11 až 15 let.
Pravidla pro umístění byla jednoduchá : míra ulovených ryb a jejich součet. Závod začal v 9 hodin za krásného
počasí. Při účasti 4 a 5-ti letých dětí byl
povolen pomocník z řad rodičů a ostatních dospělých, kteří přišli na nádrž.
Návnady byly různé - žížaly, červi, ku-

kuřice, chlebové kuličky - podle uvážení závodníků a jejich poradců. Nejlepší
záběry i velikostně byly na chlebové
kuličky.
Po ukončení akce kolem poledne
následovalo vyhlášení vítězů a dalších
umístění, předání pohárů a diplomů.
Ulovené a měřené druhy ryb: karas obecný, červenopeřice ostrobřichá
(perlín), lín obecný. Celkem bylo uloveno 23 ks ryb, při součtu všech v délce
444 cm. Největším úlovkem byl karas
obecný – 36 cm.
V kategorii do 7 let se na prvním

místě umístila sedmiletá Bára Homoláčová, druhá také sedmiletá Tereza Havrdová, na třetím místě teprve čtyřletý
Pavel Vyčítal.
V kategorii od 8 do 10 let se bohužel
nedařilo. Zůstala bez úlovku.
V kategorii od 11 do 15 let obsadila
první místo jedenáctiletá Michala Poláková, na druhém místě skončila také jedenáctiletá Sára Stuchlíková, třetí místo
obsadil třináctiletý Kryštof Hlavatý
Veliké poděkování patří všem účastníkům akce, ale hlavně dětem za vzorné
chování u vody při rybaření, což není

v dnešní době vždy tak obvyklé. Některé děti byly hodně zklamané, že neměly
žádný úlovek, ale i to je součást rybaření. Zklamání určitě vyrovnal krásný zážitek u vody a příjemně prožité sobotní
dopoledne v přírodě a v kolektivu. Zrodila se nová pěkná akce pro naši vesnici
a hlavně pro děti. Budeme doufat, že
nám podmínky dovolí, aby proběhly
další ročníky tohoto závodu. Chceme
zároveň poděkovat obecním zastupitelům za jejich podporu.
Břetislav Hnízdil

HUBERTOVA JÍZDA
V HORNÍCH ČERNŮTKÁCH
Hubertovy jízdy mají dlouholetou
tradici. A protože na tradice by se nemělo zapomínat, připomeňme si ji pár
slovy.
Hubertovy jízdy jsou pradávnou
vzpomínkou na parforsní hony. Kolébkou těchto honů je Anglie. Šlechta
tehdy za zvuků lesních rohů vyjížděla
se smečkou psů po stopě lišky. Ačkoli
byl lov v té době považován za běžnou
činnost, parforsní hony ho změnily
v prestižní společenskou událost.
A jak je to v dnešní době? Dnes samozřejmě lišku honit nebudeme. Ta je
představována jezdcem, který má na
rameni připnutý její ohon. Skupina
pronásledovatelů je vedena takzvaným
masterem. Jezdci musí mastera i lišku
následovat, avšak nesmí je předjíždět.
Pátá Hubertova jízda v Horních
Černůtkách konaná dne 29.9.2012
měla nebývalý úspěch a zatím rekordní účast. Přijelo celkem 42 sedlových
koní a 16 kočárových spřežení. K
příjemné atmosféře přispělo krásné
slunečné počasí. A právě to k nám do

Černůtek přilákalo nejen tolik koňáků, ale i velké množství diváků, kteří
si tuto nádhernou podívanou nechtěli
nechat ujít. Mezi hosty samozřejmě
nechyběl starosta obce Aleš Krátký.
Svou návštěvou nás mile překvapil
též krajský zastupitel pan Bc. Miloslav
Plass, který v letošním roce kandiduje
za ODS na hejtmana Královéhradeckého kraje. Oba pánové měli možnost
celý průběh Hubertovy jízdy sledovat,
a to jako přísedící na kočárech.
Po dvouhodinové vyjížďce proběhlo závěrečné HALALI, tedy konečný
dostih, kterého se sice nezúčastnili všichni přítomní jezdci, ale vzešli
z nich vítězové letošního již 5. ročníku
Hubertovy jízdy v Horních Černůtkách. Vítězný pohár v soutěži velkých
koní si odnesla Markéta Dostálková
v sedle Neptuna, v soutěži malých
koní Nikola Jindrová v sedle Maxe.
V soutěži spřežení velkých koní zvítězil místní Václav Hroch se spřežením
Betyna a Běla. A spřežení malých koní
dovedl vítězně do cíle pan Rudolf Vo-

O tom, že více rukou víc dovede,
není třeba nikoho přesvědčovat. Jsem
rád, že hasiči z Hněvčevse a Sovětic
takto pracují mnoho let. Na soutěžích
si nedáme nic zadarmo, ale to je jediné
soupeření. Jinak pořádáme společné
akce pro své občany, na které se zveme. Podobně je to i s obecními úřady.
Děláme společné projekty, spolupracujeme na kamarádské úrovni. Odtud
také název článku.
Nejinak tomu bylo i při letošních
záplavách v Sověticích. Když nás
starosta obce požádal o pomoc, odpověď zněla: jedeme. Voda valící se
z hněvčevských kopců se hnala jejich vesnicí a nelítostně vnikala všude. Spoušť, bahno, beznaděj. To vše
během několika minut změnilo část
obce. O to větší chuť nás hnala pomoci. Po upřesnění požadavků od
velitele zásahu a starosty obce jsme
se zapojili do práce. Déšť nepřestával

a začínala noc.
Nikdo si nestěžoval, že má zmáčený
oděv, boty od bláta, třeba i hlad. Cíl byl
jasný - pomoci co nejvíce. A opravdu
se všichni snažili ze všech sil. Kolem
půlnoci jsme teprve odjížděli s technikou domů. První úkol zabezpečit
a uchránit, co se dá, byl splněn.
Druhý den ráno jsme se omluvili ze
soutěže okrsku Kanonýr Jabůrek a pokračovali tam, kde se v noci končilo.
Všichni si sáhli na dno sil, ale s dobrým
pocitem z odevzdaného díla. Poděkování všem od starosty obce Sovětice
Aleše Krátkého a velitele zásahu Tomáše Duška tento namáhavý den ukončilo
a dalo zapomenout na chladnou vodu
z promáčených uniforem, stékající po
zádech až do bot. A kdo ten pocit zažil,
tak ví, o čem je řeč. To bylo naše první
setkání s obávanou velkou vodou, kterou jsme mohli sledovat jinde při záplavách a povodních jen v televizi.



Vyjížďka účastníků Hubertovy jízdy. Foto: Ondřej Hladík

hralík se Sylvou.
Vítězné poháry předal starosta obce,
a to vždy prvním třem umístěným
v každé kategorii.
A co dodat závěrem? Samozřejmě velké díky patří všem, kteří byli
ochotni pomoci s organizací a vším,

Spolupráce se vyplácí

Situace se zanedlouho bohužel opakovala, i když ne tak dramaticky. Opět
jsme neváhali. Podobné povely, namáhavá práce a noc.
V těchto situacích si každý přeje, aby už konečně přestalo pršet.
Je jasné, že hasiči jsou záchranou a
podporou pro všechny. Je proto nutné dovybavit potřebnou technikou
sbory a nalézt v rozpočtech konečně
peníze na tyto nákupy. Je možné, že
už to nebude potřeba, ale v takovýchto situacích se ukazuje, že pomůže
jen patřičné vybavení. Proto je neuvěřitelné, jak náš stát podceňuje
roli hasičských záchranných sborů
a takřka cíleně je likviduje, omezuje finance na činnost a provoz
toho, co jinde ve světě funguje a
fungovalo v minulosti i tady. To
se nemusí do budoucna vyplatit.
Všude ve světě si hasiče hýčkají, mají podporu a úctu všech lidí.

co přispělo k úspěšnému průběhu Hubertovi jízdy. Dík patří rovněž všem aktivním účastníkům
i divákům.
Budeme se těšit nashledanou v příštím roce opět v Černůtkách.
Eva Hladíková

I tady se snad jednou naši pokračovatelé dočkají náležitého ocenění. Asi
všichni, kteří mají „hasičinu“ pod
kůží, si to přejí. Hasičem může být
každý, ne každý se jím však stane.
A tak touto cestou také děkuji starostce obce Hněvčeves za podporu,
kterou vyjadřuje svým místním hasičům, a bez zaváhání poskytne peníze
na nákup tolik potřebného vybavení.
A jen doufám, že občané pochopí,
že lidé, kteří neváhají pomoci druhým bez nároku na odměnu, obětují
svůj čas a často riskují i zdraví nebo
dokonce život, to dělají především
ze svého přesvědčení. A právě proto
potřebují novou techniku, oblečení
a materiál, aby jim tyto výjimečné situace ulehčily. Kdo zažil nezkrotnou
vodu na vlastní kůži, tak ví, jak je to
potřebné.
Za hasiče z Hněvčevse
Josef Bis

spolky
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Tradiční podzimní zkoušky loveckých psů ve Mžanech
V sobotu 22.9.2012 byl v honitbě
Mysliveckého sdružení Mžany pořádán už 9. ročník Podzimních zkoušek
loveckých psů – ohařů.
Vrchní rozhodčí byla Ing. Eva
Pavlíková. Za deštivého počasí, ale
za zvuku krásné slavnostní fanfáry
trubače Tomáše Chlada nastoupilo
11 ohařů.
Po zahájení a veterinární kontrole
se přistoupilo k losování pořadových
čísel a pejskové byli rozděleni do
dvou skupin.
A mohlo se začít…dokonce i svatý Hubert nám přál a přestalo pršet.
Do honitby vyjely i pojízdné bufety,
aby účastníci netrpěli hladem a žízní.
Zkoušky probíhaly klidně a pejskům
se celkem dařilo. Po poslední disciplíně (přinášení z vody) se všichni sešli
na slavnostním vyhlášení výsledků
zkoušek před mysliveckou klubovnou
ve Mžanech.
Všech 11 pejsků zkoušky splnilo
a úspěšně prošli náročnou prověrkou.
Vítězi věnovalo MS Mžany jako poděkování za vzornou přípravu pejska
na zkoušky pozvánku na zaječí hon

v roce 2012.
Vítězkou se stala fena českého
fouska Asta z Městečka na dlani
s vůdcem Zdeňkem Popilkou - I.
cena 289 bodů. Druhé místo obsadila
fena německého krátkosrstého ohaře
Bona od Lesa Svíbu s vůdcem Liboslavem Bezvodou - I. cena 280 bodů
a třetí místo obsadila fena irského
setra Aljaška z Radýňského panství
s vůdcem Mgr. Petrem Kaňkou - I.cena 279 bodů.
Vrchní rozhodčí Ing. Eva Pavlíčková a zástupkyně OMS Hradec Králové
p. Vlaďka Kolářová poděkovaly vůdcům a pejskům za dobrou přípravu
a také za vzorné chování na zkouškách. Poděkování patřilo za vzornou
organizaci zkoušek i členům mysliveckého sdružení Mžany, kuchaři p.
Aleši Valentovi a jeho pomocníkům
za super zvěřinová jídla a také obsluze s občerstvením vedenou p. Petrem
Jahelkou.
Podzimní zkoušky tak proběhly příjemně a klidně. Sobotní den
strávený s pejsky se vydařil, jedinou
malou vadou na kráse bylo přihlašo-



Vítězové tradičních podzimních zkoušek loveckých psů.
Foto: Vlaďka Kolářová

vání psů. Připraveny byly 3 lokality
pro 3 skupiny se slušným zazvěřením
(což je dneska dost velký problém
skoro všude), a proto je menší účast
trochu zarážející. Vzniká tak zbytečně velký tlak na poslední letošní

zkoušky. Jinak přeji vůdcům, jejich
svěřencům a všem myslivcům krásné myslivecké zážitky v naší české
přírodě.
Břetislav Hnízdil

Jak se Tůně loučila s prázdninami
Poslední srpnovou sobotu proběhlo v Tůni tradiční a povedené
rozloučení s prázdninami, tentokrát i
s podporou Královéhradeckého kraje.
Místní seniorky tři dny pekly koláče,
chlapi připravovali prasátka na rožeň
a kdo měl zdravé nohy a ruce, ten se
staral o zdárný průběh celé akce, která naplno vypukla krátce po poledni.
Celé prostranství hřiště zaplnily
stánky s atrakcemi a občerstvením
a zejména vojenská technika, která
byla hlavním lákadlem především
pro kluky, protože byla celý den k dispozici každému, kdo si ji chtěl nejen
prohlédnout ale i osahat.
Program zahájila ukázka dogfrisbee, následovaly rádiem ovládané
modely letadel, taneční skupina Cheeky Cheerky, předvedení bojového
umění Kendó a Iaidó a vypuštění
poštovních holubů.
A pak už mohly děti nasednout
na koníčky nebo do vozu taženého
koňmi. Komu koně nestačili, mohl se
svézt na obrněném transportéru nebo
se proletět ve vrtulníku. V průběhu
dne si pak děti mohly vystřelit z luku,
ze vzduchovky, painballové či airsoftové pušky, vyzkoušet své dovednosti v několika disciplínách v házení
na cíl či na terč, prověřit schopnost
rozpoznávat předměty po hmatu, na-

učit se přebalovat miminko, vyrobit
si originální náramek či náhrdelník
z brček, vyřádit se na dvou skákacích
hradech či trampolínách, vylézt na
šestimetrovou láhev Cocacoly, zkusit nepřímou masáž srdce na stánku
Červeného kříže, zamotat si hlavu i
končetiny s exponáty libereckého IQ
parku, zalyžovat si ve třech na dvou
lyžích, projít se na chůdách, zaskákat
si v pytlích, zahrát si Člověče nezlob
se s živými figurkami, projet si automobilovou rallye na trenažéru, poučit
se o chovu poštovních holubů nebo si
zahrát hry v indiánském teepee skautů. Téměř u každé disciplíny se navíc
rozdávaly drobnosti či sladkosti od
partnerů akce.
Velký zájem byl o stánek Policie
České republiky, kde bylo možné si
vyzkoušet zásahový oblek nebo si
nechat sejmout otisky prstů. Velký
úspěch mělo malování na tvář, takže
v průběhu dne přibývalo dětí změněných mnohdy k nepoznání, protože
malířky skončily, až když už opravdu
nebylo vidět.
Zlatým hřebem programu, zejména pro menší děti, pak byla hasičská
pěna nastříkaná v tlusté vrstvě na
trávníku, kde se mohli všichni dosyta vyřádit a radost jim nezkazilo ani
následující umytí hasičskou hadicí,



Velmi oblíbená a pravidelná část programu - hasičská pěna.
Foto: Jiří Chludil

samozřejmě studenou vodou (to bylo
najednou otužilých dětí).
Hladem ani žízní snad nikdo netrpěl, členové místní SDH měli pro
všechny návštěvníky kromě prasátek
na rožní klobásy, hranolky, limonádu,
pivo, již zmíněné koláče a spoustu
dalších dobrých věcí.
Po setmění pokračovala zábava pro
dospělé, reprodukovanou hudbu doplnila zpěvačka Jana Cimrová a kdo

měl ještě energii, mohl si i zatančit.
Kdo nepřišel, může jen litovat, bavily se děti i dospělí. A tak na závěr
nezbývá než poděkovat všem, kteří
akci jakkoli podpořili (partnerům,
sponzorům...) a zejména všem, kteří
se podíleli na její organizaci a zdárném průběhu. Pokud nám síly a elán
vydrží, oslavíme příští konec prázdnin stejně velkolepě.
Jiří Chludil

Posvícenská zlatá hodinka ve Stračově
Dámský klub ve Stračově spolu
s obecním úřadem v duchu venkovské tradice pořádal první zářijové
pondělí posvícenskou Zlatou hodinku. Za slunečného odpoledne a za

hojné účasti místních občanů i ostatních hostů nám pěkně hrálo Duo Měchovka, při kterém jsme si zazpívali
známé písničky. Nechyběly ani posvícenské koláče, opékaly se klobásy.

Místostarostu Jiřího Součka jsme gramů pro Dámský klub.
překvapily s dodatečnou gratulací
Nálada byla příjemná a věříme, že
k jeho kulatým narozeninám a s ná- příští rok se při Zlaté hodince opět
paditým dortem. Bylo to naše podě- sejdeme a pobavíme.
kování za celoroční zajišťování proEva Hájková, Dámský klub Stračov
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Třídenní stanování „Na place“
brambor, loupání a krájení cibule,
… Táborem se linula vůně guláše až
na náves. V půl třetí zasedla porota,
hostesky představily postupně čtyři
vzorky a porota ochutnávala. Ano,
vařily tři skupiny, ale pro pobavení
táborníků a hlavně pro zkoušku otrlosti poroty byl jeden ze vzorků použit dvakrát, jen s drobnou úpravou.
Obarven na zelenobrčálovo potravinářským barvivem a podán s názvem
„vojenský speciál“. Porota to ustála,
děti se zasmály a nakonec si všichni
pochutnali.
V sobotním odpoledni jsme ještě
soutěžili v disciplínách Koumák – postřehový závod, Ještěrka – prověrka
hbitosti a mrštnosti, Střelec – přesná
muška a trefa. Ve všech disciplínách
byly děti velmi úspěšné a některá klání si vyzkoušeli i dospělí. Za odměnu
bylo pro děti připraveno překvapení,
k večeru se objevil skákací hrad. Po
večeři jsme navštívili farmu Bednářových ve Stračově. Plni dojmů jsme
se vraceli do tábora a již nás čekala
noční stezka za pokladem. Světýlka
vyznačovala cestu až za rybník, v lese
to chrastilo a lomozilo, praskalo
a houkalo. Nakonec jsme poklad našli, každý si mohl odnést památku
v podobě drahého kamínku.
V neděli ráno na nás čekala snída-

Léto uteklo, prázdniny skončily,
ale rušný život ve Stračově nikterak
nepolevil ve svých aktivitách. Druhý
zářijový víkend se příznivci stanování, her, soutěží a dobré nálady rozhodli zorganizovat víkendové stanování „Na place“.
V pátek 7. září v odpoledních hodinách začalo vše stavbou tábora.
Sešlo se 19 dětských a 6 dospělých
táborníků nejen ze Stračova a Klenice, ale také z Bříšťan, Hradce Králové
a Jičína. Potom se podávala večeře,
roztopil se oheň a zpívalo se s kytarou. Táborníci se ještě seznámili se
soutěžemi určujícími vítěze „Borec
tábora“ a dalším programem a odebrali se k spánku.
V sobotu ráno jsme vstávali s trochu podmračenou oblohou. Po snídani na čerstvém vzduchu, zásobeni
ze stračovského obchůdku od Adama
čerstvými rohlíčky, jsme se vydali za
Břéťou k prvnímu zápolení, a to k rybářským závodům na nádrž ve Stračově. Rybky neměly zprvu zájem, ale
nakonec jim některé návnady zachutnaly a podařilo se je polapit.
Po návratu z rybaření nás čekal
lehký oběd a hlavně další disciplína: Kuchař – vaření guláše v kotlíku.
Nastalo rozdělení táborníků do tří
skupin, opisování receptu, škrábání



Vlastnoručně uvařený guláš ochutnávají Míša Hájková,
Paula Kubíčková a Natálka Homoláčová. Foto: Gabriela Kliková

ně z farmy - výborné vafle. Po vydatné snídani jsme začali pomalu balit
věci, skládat stany, ale ještě zbyl čas i
na hraní. Vyzkoušeli jsme si „Běh na
náhodu“. O půl dvanácté jsme zasedli k nedělnímu obědu, jak jinak než
k řízečkům (připravily nám je Gabča
a Jára Klikovy), to byla dobrota. O půl
jedné začalo vyhodnocení akce. Rozdávaly se medaile, diplomy, pamětní
listy a brzy měl každý plné ruce. Disciplíny tábora splnili všichni, nejlépe
však „Borec tábora“ v kategorii starších Míša Poláková z Klenice. Mladším „Borcem tábora“ se stal Honzík

Luštický.
Rádi bychom poděkovali všem
účastníkům stanování za krásnou
atmosféru, obecnímu úřadu ve Stračově za finanční podporu, dále našim
mladým vedoucím Anetce, Míle, Štěpánce a Vítkovi za energii, trpělivost
a ochotu, Martině Hájkové nejen za
překvapení pro děti. Poděkování patří také Kamile Bednářové a Marii
Kráčmarové za proviant a všem, kteří nás navštívili a věnovali nám svou
přízeň. Děkujeme.
Za organizační tým
Martin Klika a Petra Luštická

Mateřské centrum
21. 9. 2012 jsme oslavili již šesté
narozeniny mateřského centra Nechanice. Tentokráte jsme se vydali
slavit do Tonga, kde si to užily nejen
naše děti, ale pořádně se vydováděli
i dospělí. Zahráli jsme si fotbal, zaskákali si na obřích trampolínách a ti
nejodvážnější zdárně zdolali i horolezeckou stěnu. To nejlepší na nás ale
stále čekalo. Přesunuli jsme se totiž
do herny MC, kde jsme si společně
připravili buřtíkovou večeři, a pak už
jsme se vydali na stezku odvahy. Pro
starší děti bylo jednoduché sledovat
světýlka, najít v parku poklad, vyzvednout si z něj dárek a podepsat se
na listinu, ale ti mladší museli prokázat opravdu velkou statečnost. A naši

nejmladší? Ti si vzali na pomoc starší
kamarády, stezkou odvahy nakonec
prošli všichni. V centru už byly nachystané spacáky, do kterých zalehli
a na dobrou noc jsme jim pustili staré filmy z mateřského centra, které
nám od samého začátku natáčí pan
Zajfrt. Už dlouho jsme se tak nepobavili. Děti jásaly, když se navzájem
poznaly. Ráno na všechny čekala
slavnostní snídaně – čerstvé vafle se
šlehačkou! Oslava se vydařila a děti
mají opět velký zážitek, na který budou jistě dlouho vzpomínat.
Aktuality najdete na našich stránkách: http://www.nechanicemc.estranky.cz/.
Mgr. Hana Jarošová



Děti poslouchají motivační příběh těsně před tím, než se vydaly na
stezku odvahy. Foto: Petra Kollerová

inzerce

Prodejna zahradní techniky a nářadí VITALTECH v Rozběřicích, zahájila

prodej cibulí holandských tulipánů v 5 barvách
Cibule I. jakost. Dovoz přímo od Holandského pěstitele.
Výsadba: X - XII, Doba květu: IV - V. Výška: 30 - 40 cm.
otevírací doba:

pondělí až pátek od 7:00-16:30 hod a v sobotu od 8:00 - 11:00 hod

sport
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Hasičská sezóna žen z Lodína
Letošní hasičská sezóna se nám
docela vydařila. Po změně osazení družstva (složení: Kristýna Šavrdová – koš, Petra Mrkvičková
– matka (sání), Lucie Myslivcová
– stroj, Petra Šavrdová – béčka,
Veronika Dlesková – rozdělovač,
Markéta Strnadová – pravý proud,
Michala Jarešová – levý proud)
jsme dosáhly krásného 4. místa
v Podorlické lize a to z 10 družstev
žen.
Kromě této ligy jsme zkoušely
obstát i v jiných soutěžích, a to
např. ve Východočeské hasičské
lize, v Pardubické lize, v lize Českého ráje a nebo na okrskových

soutěžích. Těchto soutěží bylo celkem devět.
Nejvíce si ceníme výhry
v Houdkovicích (Podorlická liga),
kde jsme obdržely putovní pohár,
který se budeme snažit obhájit
i v dalších letech.
Toto vše se nám podařilo za pomoci našeho nového trenéra Jaroslava Keprty
z Tutlek, který nás zároveň
i finančně podporoval – jinak bychom letos vůbec neběhaly.
Tímto bych mu chtěla za celé
družstvo poděkovat.
Petra Šavrdová



Ženské družstvo hasiček z Lodína se svým trenérem
Jaroslavem Keprtou. Foto: Michal Halanič

V Kunčicích se na travnatém hřišti hrál nohejbal
Kunčice se staly svědkem velkého
nohejbalového turnaje, který se pořádal 7. července 2012 už posedmé. Organizátoři proměnili místní fotbalové
hřiště na kurty, na kterých postupně
se utkalo všech 23 přihlášených týmů.
Sportovci byli rozlosováni do 4 skupin, ze kterých se vždy kvalifikovala
4 mužstva do semifinálových bojů.
Ostatní hráli ve skupině útěchy.

Účastníci sváděli na travnatém hřišti
úporné boje, ve kterých rozhodoval každý bod. Při tažení za medailí se uplatnila zkušenost „síťáka“ Jana Motyky.
Svým uměním dotáhl tým Harpuna
až do finále, ve kterém se hráči potkali
se Žraloky Kunčic. Po loňských nezdarech, kdy se v bojích o prvenství neobjevil jediný kunčický tým, tak Žraloci
prolomili několikaletou smůlu. O zlatý

kov se utkala dvě takřka domácí mužstva. Po vynikajícím výkonu všech hráčů se z vítězství radovala Harpuna. Nejenom vítězové se však dočkali ocenění.
Pro každého účastníka byla připravená
věcná odměna.
Počasí se vydařilo. Po ránu obloha sice strašila mraky, ale po poledni
se vyjasnilo a diváci sledovali finálové zápasy pod azurovým nebem.

Divácká velká účast překvapila jak
hráče, tak samotné organizátory. Diváci se zdržovali zejména kolem kurtu A, poblíž kterého byl stánek
s občerstvením.
Řevnivost a soupeření mezi mužstvy skončila s turnajem a večer
všichni splynuli v jeden družný celek
na karaoke show DJ Mirka Raise.
Lukáš Vaníček

Další rok činnosti
hasičů v Mokrovousích

Již jsou to tři roky, co jsme rozjeli
kroužek mladých hasičů. Každým rokem stoupá počet soutěží,kterých se
zúčastníme. Letos jich bylo patnáct.
A zároveň klesají výsledné soutěžní
časy, kterých dosahujeme. V letošním
roce jsme při požárním sportu dosahovali časů pod 20 vteřin a každý
výsledek, který překročil tuto magickou hranici, jsme považovali za neúspěch – přestože šlo třeba i o pěkné
umístění.
Dvě soutěže stály opravdu za to.
Samozřejmě domácí soutěž a Brada-Rybníček. Posledně jmenovaná byla
pro nás opravdu vydařená. Sešla se
zde největší konkurence ze všech
soutěží, které jsme navštívili. Se super časem 18:47 vteřin jsme obsadili

9. místo z dvaceti družstev. A to
opravdu v silné konkurenci! Poctivý
trénink se vyplatil. Když za letošní
rok sečteme medailová umístění,tak
nám vyjde 6x zlato, 5x stříbro a 4x
bronz.
Chlapi se také snažili. Na medailových pozicích se umístili 6x.
Na závěr sezony jsme absolvovali
soustředění v kempu Pecka, které se
vydařilo jako celý letošní soutěžní
rok.
Tímto chceme všichni poděkovat
OÚ Mokrovousy a OÚ Dohalice za
každoroční finanční podporu.
Pokud se do našeho družstva bude
chtít někdo přidat, tak budeme jen
rádi.
Lenka Mrvová, Jiří Jedlička



Družstvo mladých hasičů z Mokrovous na závodech ve Bříze
15. 9. 2012. Foto: Jiří Jedlička

inzerce
Máte zdravotní potíže? Je pro Vás problém dojet do Hradce Králové? Vadí Vám dlouhé čekací
doby u lékařů? Chcete mít svého rodinného lékaře? Chcete ušetřit poplatky za parkování?

Využijte služeb stěžerského Centra integrovaných služeb
MUDr. Ivana Bartošová - zubní ordinace - mobil: 723 307 208
Mgr. Vlasta Šimková - logopedie - mobil: 608 500 042
MUDr. Vladimíra Karlová - dětská poradna - mobil: 603 256 237, tel.: 495 532 055
MUDr. Miroslav Louda, Ph.D. - urologická ambulance - mobil: 723 525 372
MUDr. Pavel Bareš, MBA - všeobecný praktický lékař - mobil: 725 501 576
e-mail: praktim@seznam.cz, http://praktim.netstranky.cz
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sport

Okresní kolo Plamenu v Horních Černůtkách
V sobotu 13. 10. 2012 proběhlo
v Horních Černůtkách okresní kolo
branného závodu. Do Horních Černůtek přijelo na 45 družstev dětí a 30
dorostenců, tj. na 280 dětí. Za nádherného počasí probíhalo klání bez
větších problémů. Poděkování patří
organizátorům za přípravu a za technickou pomoc, která byla poskytnuta
od OSH Hradec Králové, SDH Hněvčeves, SDH Mžany a hlavně SDH
Sovětice.
Velkou radost nám udělalo umístění našich dětí, ukazuje se týmová
práce u všech kolektivů a to, jak jeden druhému dokážou pomoci. To
je důvod, proč to všechno vlastně děláme. Dnešní doba čím dál tím více
připoutává děti k počítačům a zájem
o sport a venkovní aktivity klesá. Děti
u hasičů mají skvělou partu, stávají se
novou nastupující generací. Snahou
je vychovávat děti k odpovědnosti
a ohleduplnosti. Za to patří velké díky
vedoucím, kteří na úkor svého volného času a na své vlastní náklady několikrát týdně po celý rok dojíždějí na
tréninky a závody. Děkujeme: Pavlu

Šubrtovi, Simoně Rudavské, Václavu
Ondráčkovi, Lence Šandové, Vojtovi
Kamenskému, Janě Erbenové, Katce
Legerské a rodičům děti.
A teď již k výsledkům:
Mladší družstvo 1 ve složení: Matěj
Krátký, Štěpán Šubrt, Kristýna Erbsová, Miša Bezvodová a Jakub Hlavatý
3. místo z 19 družstev.
Mladší družstvo 2 ve složení: Nela
Podubecká, Míša Šubrtová, Vítek Jirotka, Klárka Šandová, Lukáš Legerský 6. místo z 19 družstev.
Mladší družstvo 3 ve složení: Michal Krátký, Tomáš Erbs, Sára Kolovratníková, Kateřina Erbenová,
Vojta Petřík 9. místo z 19 družstev
a to jsou naši nejmladší účastníci
v Plamenu.
Starší družstvo ve složení: Petr Kolovratník, Kristýna Pavlová, Lucka
Bezvodová, Kristána Středová, Barča
Jedličková 9. místo z 24 družstev.
 Družstvo Sovětic při plnění jednoho z úkolů. Foto: Jiří Středa
Dorostenci: Jakub Havlík a Dušan
Klemera - účast. Jednotlivci starší
Petr Kolovratník 5. místo. Jednotlivci úspěch dětí „Soviček“ v letošním Více na www.sovetice.cz.
mladší Matěj Krátký 5. místo.
roce. Získaly první místo v celostátní
Všem děkujeme!
Za zmínku stojí také největší soutěži „Dávají za nás ruku do ohně“.
Aleš Krátký

inzerce

SERVIS
PLYNOVÝCH
KOTLŮ
• roční prohlídky kotlů- záruční a pozáruční
servis kotlů
• uvedení do provozu: Vaillant, Buderus,
Thermona, Baxi, Chaffoteaux
• seřízení kotle
(správné seřízení je úspora pro Vás)
• měření netěsnosti úniku plynu
(okamžité odstranění netěsnosti)
• výměna kotlů

nové telefoní číslo:

775 635 767
Jaroslav Šolc, Tůně 25, Nechanice 503 15
e-mail: servis.solc@seznam.cz
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