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Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866
V pátek 5. července 2013 proběhl v jihozápadní části královéhradeckého bojiště, v předvečer oslav
147. výročí bitvy u Hradce Králové
tradiční, v pořadí již osmý, pochod
historických jednotek královéhradeckým bojištěm. Cílem těchto
akcí je poutavou formou přiblížit
veřejnosti válečné události prusko
– rakouské války roku 1866, která
zasáhla do života nejenom desetitisícům vojáků obou válčících stran,
ale zejména do života nejširších
vrstev obyvatel. V roce 2006 byla
tato tradice založena historickými
jednotkami jako propagace období
1866.
Vlastní pochod začal v 8 hodin
ráno v obci Mžany u areálu ZAS
Mžany, naproti pomníkům z války
roku 1866, ev. č. 13 a 244. Jedná
se o typové pískovcové pyramidy
věnované všem padlým v této vál-

ce v obvodu obce Mžany a pruskému dělostřelci Michalazovi. Vojáci
v dobových uniformách šli podél
areálu mžanského družstva jihovýchodním směrem k Dohalicím kolem opravené kapličky Panny Marie
Lurdské.
Odtud pokračoval pochod jižním
směrem do Kopanin, kde se nachází
pomník ev. č. 178. Jedná se o vysoký litinový kříž na pískovcovém
podstavci pruského setníka Arthura Leonhardiho od 3. pomořanského pěšího pluku č. 14. Dále vojáci
směřovali jižním směrem po polní
cestě, kde po překročení řeky Bystřice došli až na náves v Mokrovousích.
Během celého pochodu mezi
obcemi Mžany a Mokrovousy docházelo postupně k několika střetům pruských a rakouských vojáků.
... pokračování na str. 6

ZLATO
KEMPU
LODÍN

Sovětický
kalendář
uvede
Josef Klíma

12.7.2013 Prázdninový inspektor TV NOVA provedl hodnocení kempu Lodín a výsledkem
byla „zlatá medaile“. Po zveřejnění relace o provedeném hodnocení v TV NOVA stoupl zájem
o rekreaci v kempu Lodín natolik, že všem zájemcům nelze
z kapacitních důvodů vyhovět.
O rozšíření ubytovací kapacity
kempu bude v nejbližším termínu jednat Zastupitelstvo obce.
Za projevení zájmu všem, kteří
náš kemp navštívili, nebo hodlají
navštívit děkujeme. Zveme Vás k
návštěvě sousedícího koupaliště.
Jaromír Pelánek

SDH Sovětice vydává nový
kalendář. Po čtyřech letech se
v něm opět objeví ženy. Slavnostní křest kalendáře a autogramiáda modelek proběhne 24. 8.
2013 před zahájením posvícenské
zábavy (od 19:00 h). Kmotrem
kalendáře bude Josef Klíma (znáte
z pořadu Na vlastní oči, Soukromá dramata). Od 19:30 h vystoupí
se svým Klímabendem „Na vlastní uši“. Poté bude tradičně hrát od
20:30 h hudební skupina NOTA
BENE. Na místě si bude možné
zakoupit knihu pana Klímy nebo
CD kapely „Na vlastní uši“ a nechat si je podepsat. Kalendáře je
možné objednat již nyní. K vyzvednutí pak budou připraveny
před zahájením samotné zábavy.
Pro podnikatele je možné vložení
firemního loga. Objednávejte na:
sdhsovetice@seznam.cz nebo 605
849 282, 702 021 308.
Aleš Krátký



Historické jednotky na cestě do Třesovic. Foto: Bc. Jan Vrabec
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Klubovna ve Stračově před rekonstrukcí. Foto: Iva Horníková

Obecně prospěšná společnost
Hradecký venkov započala s realizací dalšího projektu Spolupráce, který uskuteční s partnerskými MAS
- Podchlumí a Společná Cidlina.
Projekt s názvem Komunitní venkov má za cíl vytvořit podmínky pro
pořádání volnočasových, zájmových,
společenských a kulturních aktivit pro
širokou veřejnost. V rámci projektu
zajistíme proškolení lektorů, kteří budou následně moci ve svých obcích
pořádat jednak volnočasové kurzy
pro veřejnost, jednak také kurzy na
různá témata pro širokou veřejnost.
Celý projekt zakončíme v roce 2014
ve spolupráci s regionálními partnery
propagační akcí pro veřejnost, která se
bude konat v Hněvčevsi. Účelem celé
akce bude propagace výstupů projektu a navázání další spolupráce mezi

regionálními partnery. Dotace na tento projekt je z Programu rozvoje venkova a činí 90%.
Na území Hradeckého venkova
vznikne pět nových center z celkových
dvanácti.
V Nechanicích v dětském domově
vznikne Výtvarné a keramické centrum, které bude sloužit ke školení lektorů, dále dětem z dětského domova a
veřejnosti. Do dětského domova pořídíme nábytek, keramickou pec, hrnčířský kruh a další vybavení včetně
materiálů na realizaci kurzů.
Ve Stračově se momentálně dokončuje Klubovna pro volnočasové aktivity. Obec Stračov je velmi aktivní,
ale doposud neměla odpovídající
zázemí pro pořádání zájmových aktivit. Akce a kurzy probíhaly v nevyhovujících prostorách s vyřazeným či

Vzpomínáme …

Rád bych vzpomenul na pana
Bedřicha Modera, který nás 20.
května ve věku nedožitých 79
let opustil. Měl jsem tu čest s p.
Moderem spolupracovat a následně jej ve funkci předsedy
mikroregionu Nechanicko nahradit, i když si nejsem jist, že jsem
se tohoto úkolu zhostil stejně
zdárně. Béda, jak jsem mohl pana

Modera oslovovat, byl člověk
vzdělaný, pracovitý, někdy přísný
ale vždy spravedlivý a ochoten
se vším pomoci. Mikroregion
pomáhal zakládat, což v té době
byla činnost nelehká, protože
spočívala v přesvědčování starostů o potřebě založení vlastního
mikroregionu. Tato činnost se ale
vyplatila a sdružení pracuje již 12
let. I zásluhou pana Modera byly
v členských obcích realizovány
různé projekty, které se přičinily
o zvelebování obcí zapojených do
mikroregionu Nechanicko.
Říká se, že každý je nahraditelný, v tomto případě se domnívám, že to půjde jen velmi
těžko. Čest Tvé památce.
Petr Švasta



Klubovna ve Stračově po rekonstrukci. Foto: Jana Pečenková

nevhodným nábytkem a neodpovídajícím sociálním zařízením. Proběhnou zde stavební úpravy a vybavení
novým nábytkem.
Zázemí pro kulturní aktivity
a kurzy vaření se zřizuje v Hněvčevsi
v kulturním domě. Kulturní dům zde
slouží velké spádové oblasti, proto byl
vybrán jako školící centrum pro lektory vaření a následné kurzy vaření pro
veřejnost. Za tímto účelem bude vybaven novým kuchyňským nábytkem se
spotřebiči, stoly, židlemi, dalším vybavením a materiálem na realizaci kurzů
vaření.
V Hořiněvsi mají připravené
prostory na pořádání kurzů pro veřejnost, ale chybí základní vybavení
pro kurzy keramiky. Jelikož je Hořiněves velká spádová oblast se základní
školou, školkou a s tradicí pořádání

kurzů, bude dílna vybavena nábytkem, keramickou pecí, hrnčířským
kruhem a dalším vybavením včetně
materiálů na realizaci kurzů.
Posledním vybaveným prostorem
je klubovna pro volnočasové aktivity
pro seniory v Dubenci. Obec Dubenec
sice nemá žádné centrum pro volnočasové a zájmové aktivity, ale i přesto
zde velmi aktivně fungují senioři. Zde
se budou pořádat pravidelná setkání
seniorů, přednášky, kurzy apod. se
zapojením veřejnosti. V prostorách
klubovny proběhnou stavební práce a bude vybavena nábytkem. Po
dokončení prací zde budou probíhat
kurzy První pomoci pro školy a Sbory
dobrovolných hasičů.
Iva Horníková
manažerka MAS Hradecký Venkov

Kostel v Suché
Byli jsme velmi potěšení, když
jsme viděli, kolik lidí navštívilo kostel v Suché v průběhu akce
„Slavnostní otevření kampanologické expozice“. I když není jeho
interiér ještě zcela opraven a také
exteriér čeká úprava, přesto můžeme konstatovat, že se opět probírá
k životu. Jak víte, obecně prospěšná
společnost Hradecký venkov zde
umístila část kampanologické
sbírky sádrových odlitků zvonů
zapůjčených z Muzea východních
Čech. A proto, aby kostel opět začal
sloužit svému účelu a byl prostorem
pro setkávání lidí dobré vůle, zveme Vás všechny na slavnostní mši
svatou, v průběhu které se uskuteční znovupožehnání interiéru
kostela. Tato mše svatá se uskuteční
v sobotu 5. října 2013. Sloužit ji
bude generální vikář Královéhra-

decké diecéze Mons. Josef Socha.
Začátek je v 16.00 hod. V průběhu
mše svaté bude zpívat sbor Cantus
Feminae. Tato mše svatá bude
současně vyjádřením našeho poděkování Bohu za jeho dobrodiní
a duchovní pomoc při znovuobnovení tohoto kostela a také vyjádřením poděkování všem, kdo se
přičinili o to, že byl znovu otevřen
a zčásti obnoven. Cesta k celkové
obnově kostela je sice ještě dlouhá,
ale již nynější stav nám říká, že tato
duchovní a kulturní památka opět
zazáří v nové kráse a věřím, že jeho
prostory budou místem setkávání
lidí, kteří se budou chtít podělit o duchovní dary, sdílet radost
z opravdových hodnot a načerpat
duchovní sílu.
Marián Benko, farář
římskokatolické farnosti Nechanice

zpravodajství obce
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Rekonstrukce komunikace a investice 2013 v Sověticích
Již čtvrtý rok uplynul od chvíle, kdy
byla zpracována projektová dokumentace na akci „Rekonstrukce komunikace v obci Sovětice.“ Celkové
náklady na realizaci takové akce byly
propočítány a šplhaly k jednomu milionu korun. V dnešní době se dá říci, že
je nezbytné požádat o využití grantů.
První žádost o dotaci obec podala již
v roce 2010, dopadla však neúspěšně,
stejně jako v roce 2011. Přišel rok 2012
a na samém konci v posledním kole
Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje byla přidělena dotace

na tento projekt v hodnotě 475 000 Kč
a nic nebránilo tomu, aby bylo vyhlášeno výběrové řízení. Vítěznou firmou,
která tuto rekonstrukci realizovala, byly M-Silnice Nový Bydžov, a.s.
a musím konstatovat, že práce na rekonstrukci proběhly naprosto profesionálně a bez jakéhokoli problému.
Letošní rok je na investice více náročnější nežli roky předcházející. Mezi
plánované investice pro letošní rok
patří v první řadě „Rekonstrukce střechy na Obecním úřadě v Sověticích“,
dotovaná z Ministerstva pro místní

Úctyhodné výročí
Letos se dožívá už stodruhých
narozenin paní Marie Vavřinová
z Třesovic a je tak nejstarší občankou
obce vůbec. K tomuto jubileu jí poblahopřáli zástupci Obecního úřadu
v Třesovicích, paní M. Tajchmanová
a pan J. Smetiprach. I my bychom jí
tímto článkem chtěli pogratulovat a
připomenout její životní osudy.
Marie Vavřinová se narodila dne
14. července 1911 v Třesovicích
manželům Bartoňovým, kteří se
zabývali drobným zemědělstvím.
Pocházela ze tří dětí. V šesti letech
přišla o první maminku, v následujících letech děti vychovala druhá
maminka. Povinnou školní docházku si Marie odbyla v třesovické
dvoutřídce. V mládí vypomáhala
rodičům v jejich hospodářství. Dne
28. 4. 1928 se provdala za Jana Vavřinu z čp. 48, vychovali spolu tři děti,
syny Josefa a Jaroslava a dceru Marii.

Celý život žila velice skromně, její
pracovní náplň tvořila především
práce v zemědělství. Po přechodu
do družstva roku 1958 krmila a dojila hovězí dobytek, dále až do důchodu pracovala na poli. Roku 1972
ovdověla, svým vysokým věkem
přežila své dvě děti, Josefa a Marii.
V pokročilejším věku se věnovala
svým vnoučatům, za kterými často
dojížděla. Dohromady má 5 vnoučat, 9 pravnoučat, 4 prapravnoučata.
V současnosti se o ni vzorně stará
její vnuk Milan Vavřina.
Tolik ze života paní Marie Vavřinové. Je to pouze zlomek životních
osudů jubilantky. Abychom poznali,
jaký skutečně byl život paní Vavřinové, museli bychom k tomu přičíst
ještě spousty vzpomínek a zážitků.
Přejeme hodně štěstí a zdraví.
Vojtěch Dolana

Výlet na kolech
Obecní úřad v Boharyni uspořádal v sobotu 15.6.2013 výlet na kolech. Zúčastnit se mohly jak děti,
tak dospělí. Celková délka trati
byla cca 12 km s 3 zastávkami. Při
startu děti obdržely kromě malého
občerstvení na cestu i mapku s vyznačenou trasou a kartičku, na
kterou se zaznamenávalo plnění
úkolů během cesty. Zastávky byly
zvoleny na dětských hřištích v obcích, kterými jsme projížděli. Pro
děti zde byly připraveny soutěže
v několika disciplínách. Zatímco
děti soutěžily a prověřovaly místní

dětské hrací prvky, dospělí odpočívali a nabírali síly na další cestu. Poslední soutěž proběhla na dětském
hřišti v Boharyni. Zde předvedly své
dovednosti na kole nejen děti, ale
i rodiče. Pro všechny účastníky bylo
ve sportovním areálu v Boharyni
připraveno občerstvení. Na závěr
lze konstatovat, že výlet se vydařil,
neboť počasí přálo, účast byla hojná,
nedošlo k žádné kolizi a nikdo se
nezranil. Poděkování patří nejen
těm, kteří pomohli s organizací, ale
i všem účastníkům.
JUDr. Věra Macháčková, starostka

rozvoj. S touto rekonstrukcí již nejde
otálet, jelikož sto let staré bobrovky na
střeše vlivem podnebí praskají a sjíždí
ze střechy dolů, kde ohrožují děti na
dětském hřišti.
Ani v Horních Černůtkách nezahálíme. Během měsíce srpna budou
instalovány nové herní prvky do místního parku. Bude zde umístěna lanová
prolézačka včetně dopadové plochy a
pružinové houpadlo. Ještě v letošním
roce zrealizujeme (také v této obci)
prodloužení veřejného osvětlení směrem ke sběrnému místu.

Velkou slabinou v obci Sovětice je
nedostatečné odvodnění pod železniční tratí pro případ lokální záplavy.
Tento problém bude částečně řešen
na podzim letošního roku. Pokračují i projekční práce dokumentace na
územní rozhodnutí, pro stavbu biologických rybníků a zároveň projektová
dokumentace na stavební povolení
pro tutéž stavbu. Na každou z těchto
projekčních akcí byla Krajským úřadem Královéhradeckého kraje přidělena dotace 250 000 Kč.
Aleš Krátký
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Za obec Dolní Přím
Přestože je období prázdnin a
dovolených, tak se život v obci Dolní
Přím nezastavil. Průběžně se upravuje zeleň, za což patří dík p. Sejpkovi,
p. Vejmanovi, p. Podzimkové, p.
Víškové a p. Pavlátovi, kteří pečují
o veškerou obecní vegetaci. Poděkování však patří všem občanům,
kteří si udržují před svými domky
pořádek a čistotu.
A teď několik slov k dění v obci.



V současné době se připravují
podklady pro podání žádosti z grantů OPŽP na obměnu a údržbu zeleně
v obci a všech jejích místních částech.
Pokud bude obec jako žadatel
úspěšná, tak se obnoví a někde vysadí
nové stromořadí, upraví se prostranství u zvoniček, v parku na Probluzi
a v okolí zámku na Dolním Přímě.
Z dalších akcí lze připomenout celkovou opravu obecní knihovny na

Obecní knihovna na Probluzi. Foto: Petr Švasta

Probluzi, kde se do současné doby
podařilo vyměnit okna a střešní krytinu. Pokud vše půjde dobře, tak by
se ještě v tomto roce opravila fasáda,
aby objekt splňoval tabulku energetické náročnosti.
V průběhu měsíce září by se mělo
realizovat čištění rybníčků v místní části Jehlice, aby tyto vodní plochy mimo jiné splňovaly podmínky
požární vody.



A ještě něco málo z kulturních
akcí. V sobotu 29. 6. 2013 se na
Dolním Přímě v okolí zámku uskutečnil Dětský den. Akce se nadmíru
vydařila, děti, rodiče a ostatní, kteří
se akce zúčastnili, byli spokojeni.
Závěrem Vám všem přeji slunnou
a příjemnou dovolenou a u příštího
čísla zpravodaje opět nashledanou.
Petr Švasta
starosta obce

Dětský den v okolí zámku na Dolním Přímě. Foto: Petr Švasta

Jak jsme na Hrádku přivítali prázdniny
Každoročně připravujeme k příležitosti Dětského dne noční stezku
odvahy pro děti i dospělé. Letos
nám bohužel plány zmařilo počasí.
Celou akci jsme tedy přesunuli na
28. 6. a přivítali jsme tak prázdniny. Začalo se již v 16:00 na hřišti,
děti tu mohly soutěžit a plnit úkoly,
za odměnu pak dostaly sladký balíček. V 19:00 k radosti všech dětí
přijel zmrzlinář, točenou zmrzlinu
si žádné z dětí nenechalo ujít. Během toho už se pečlivě připravovalo
25 pohádkových strašidel. Obecní
úřad investoval do nových kostýmů,
které našim „komparzistům“ skvěle padly. Po převozu všech strašidel
jsme šli společně rozsvěcet svíčky
lemující trasu, která vedla parkem,
nádvořím a sklepením zámku. Za
perfektní spolupráci musíme poděkovat správci p. Ivanu Šenkovi, který
si s humorem sobě vlastním střihl
postavu anděla. Trasa začínala i končila na hřišti, kde na naše strašpytlíky
čekalo posezení s kytarou, basou a
mandolínou. Hudba byla perfektní,

hudebníkům též mnohokrát děkujeme. Troufáme si říct, že stezka byla
povedená, o čemž svědčí i ohlasy návštěvníků, kterých bylo opět víc než
loni, odhadem asi 170 hostů. Tímto
článkem bychom chtěli poděkovat
všem strašidlům a pomocníkům za
čas, který pro zábavu jiným obětovali. Doufáme, že příští rok se povede
alespoň stejně jako ten letošní.
O týden později jsme uskutečnili první ročník šlapačky na Chlum.
Túry se zúčastnilo 22 dospělých a 2
děti. Nečekaným dobrodružstvím
byl objev černé skládky, kterou jsme
našli v lese mezi Hrádkem a Novým
Přímem. V jednom z odpadkových
pytlů jsme našli útržek složenky, kde
byla adresa pachatele. Došli jsme
až do cíle, a bitvu jsme si moc užili.
Pak náhoda svedla dohromady našeho starostu se starostkou obce, v níž
měl být náš pachatel. Abychom tedy
nečekanou bojovku dokončili, vydali jsme se onen dům hledat. Poté, co
jsme majiteli vyčinili, jsme dostali
omluvu i s příslibem, že vše napraví.

A skutečně již za tři dny nebylo po
skládce památky. Nutno na závěr
dodat, že onen pachatel nebyl původcem skládky, pouze důvěřoval slibu
dělníků, že odpad odvezou na místo



k tomu určené. A tak jsme zakončili
naši výpravu s dobrým pocitem, že
nejen pro zábavu, ale i pro přírodu
jsme něco málo udělali.
Za OÚ Hrádek Hana Fejglová

Andělé Ivan Šenk a Zdeněk Mrštík. Foto: Jana Vodičková

zpravodajství obce
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Akce v Lodíně
První velkou akcí léta bylo „dopravní odpoledne“ před lodínským
koupalištěm, jehož cílem bylo připomenout dětem, jaká nebezpečí jim
o prázdninách hrozí. Děti si s sebou
přivezly kola a vyzkoušely jízdu na
připraveném dopravním hřišti (díky
za pomoc deváťákům ze ZŠ Nechanice, kteří namalovali značky). Kdo si
bicykl nepřivezl, mohl si pěkně zblízka prohlédnout policejní či hasičský
vůz nebo omrknout, jak to vypadá
v sanitce. Dík patří „maminám
z Lodína“ v čele s Veronikou Dvořákovou.
Také na druhou červencovou sobotu byla pro děti v rámci Dětského
dne připravena řada zajímavých disciplín. Největší zájem byl o střelbu
ze vzduchovky a luku, přesnou muš-

ku vyzkoušely děti také při střelbě
florbalkou proti papírovému brankáři, rychlost a obratnost prověřila
překážková dráha a v teplém počasí
přišla vhod i disciplína s nošením
vody. Pro zájemce bylo připraveno i
malování na obličej, o které byl eminentní zájem (fronta prakticky nikdy
nekončila). Příjemným zpestřením
se stal koník s bryčkou, který nesčetněkrát objel dolní konec obce a
svezl několik desítek dětí i dospělých.
Rodičové si pochutnali na vepřové
kýtě a chlazeném pivu.
Všem organizátorům - za všechny
je třeba jmenovat Milana Bartoně
mladšího a Lukáše Bílka i další členy
SDH Lodín - moc děkujeme a chválíme perfektně připravenou akci.
Mgr. Petr Soukal



Dětský den v Lodíně. Foto: Mgr. Petr Soukal



Dětský den - malování na obličej. Foto: Pavel Pečenka



David Petera na turbolodičce. Foto: Pavel Pečenka

Událo se v Mokrovousích

Předem svého příspěvku bych
ráda vzpomněla na pana Bedřicha
Modera, který nás opustil 20. května letošního roku. V Mokrovousích
byl starostou od roku 1990. Za jeho
působení došlo k velkému rozvoje
naší obce i celého mikroregionu,
o jehož založení se zasloužil. Ráda
bych mu touto cestou poděkovala za
zkušenosti, které mi předal a ze kterých čerpám dodnes. Vzpomínejme
s úctou.
A nyní k současnému dění. V obci
se za první půlrok událo mnoho
nového. Vznikl nový spolek - Klub
přátel Mokrovous. Ten zorganizoval
v dubnu výlet na koncert Dechového
orchestru města Hradec Králové. K
výletu se přidali i občané z Dohalic a
členky Dámského klubu ze Stračova.
Dalším počinem byla začátkem května účast na koncertě známého dua
Eva a Vašek v nedaleké Hněvčevsi a
v červenci si členové nenechali ujít
šestý ročník hudebního festivalu
Vrzáňovy Kosice.
Ani další spolky v obci nezahálely.
Do Mateřského centra se mohly maminky s dětmi přijít podívat v únoru
na Valentýnské tvoření, v březnu na
Velikonoční tvoření. V dubnu děvčata připravila program pro děti na
tradičních čarodějnicích.
Největšího úspěchu se podařilo
v letošním roce dosáhnout místnímu
sboru dobrovolných hasičů. Podařilo se jim uspět při podání žádosti o
dotaci na opravu hasičské zbrojnice a
realizaci zpevněné plochy u hasičské
klubovny. 1. června se v Mokrovousích konala hasičská soutěž o pohár
starostky obce. Bohužel celý den propršel, ale i tak se sjela spousta druž-

stev mužů, dětí i žen.
Místní volejbalový tým Mokrovolej se zúčastnil tří turnajů – v Sověticích (druhé místo), Lodíně (sedmé
místo) a v Sadové (třetí místo).
Dětský den se konal tradičně poslední sobotu v červnu. Tentokrát na
téma Máme rádi zvířata. Mohli jsme
vidět pohádku O dvanácti měsíčkách
v podání dětí ze ZŠ Dohalice, ukázku výcviku psů Základní kynologické
organizace Probluz, pohádku Jak šel
kozlík do světa. Děti si mohly zakoupit trička zdobená zvířecími motivy
technikou savování, zasoutěžily si,
proběhlo tradiční kousání koláčů.
Pro nejmenší jsme obnovili kdysi
tradiční atrakci – Lovení v rybníčku.
K dispozici byl skákací hrad a turbolodičky. Nejen děti se zkoušely přetahovat lanem a hodně z nás využilo
možnost malování na obličej, které
profesionálně zvládla Alice Věchtová
s pomocnicí Evou Kulhánkovou.
K dispozici byla i cukrová vata, malinovka pro děti a nechyběla soutěž o
pouťový koláč, do které se přihlásilo
deset kuchařek. Zvítězily svatební koláčky paní Mileny Čížkové.
Bezesporu nejzajímavější společenskou událostí prvního půlroku
byla 5. července zastávka historických jednotek z války 1866. O této
akci se můžete více dočíst v článku
Mgr. Pavla Mrkvičky.
Léto je ještě v plném proudu,
místní i přespolní hojně využívají
areál místního koupaliště ke strávení příjemných chvilek v přírodě a
s dobrým občerstvením. V letošním
roce přibylo v areálu nové pískoviště
pro děti a budova kiosku se konečně
dočkala venkovních žaluzií, takže je

tu příjemné posezení, i když počasí
zrovna nepřeje.
Všechny vyjmenované akce by se
neuskutečnily bez podpory místních občanů, za kterou jim děkuji.
Děkuji všem také za pomoc při přípravě programu při hodnocení naší
obce komisí v soutěži Vesnice roku a
hlavně za perfektní prezentaci všech
spolků. Bohužel jsme nebyli úspěšní

v žádné kategorii, nejspíš budeme
muset zvolit nějakou jinou metodu
prezentace (už nám byla doporučena
inspirace Troškovým filmem Slunce,
seno…..).
Zase někdy na viděnou v Mokrovousích.
Jana Pečenková
starostka obce
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Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866
... pokračování ze str. 1
V Mokrovousích provedli vojáci historických jednotek před zraky mnoha diváků ukázky výcviku
pěchoty, jízdy a dělostřelectva.
Položením věnce a čestnou salvou
proběhl v 10:45 pietní akt u pomníku na návsi. Celkem 4 zdejší
pomníky mají ev. č. 10, 174-176 a
jedná se o pískovcové typové pyramidy věnované padlým pruským a
rakouským vojákům.
Dále pokračoval pochod po silnici jižním směrem do obce Třesovice. Zde na místním hřišti bylo
připraveno občerstvení a oběd pro
vojáky vydávaný z polní kuchyně a
občerstvení pro přihlížející diváky.
Ve 14 hodin měl proběhnout pietní
akt v Třesovicích. Bohužel však před
14. hodinou začalo velmi intenzivně
pršet a veškerý odpolední program,
hlavně bitevní ukázka, musel být
zrušen. I přesto těsně před 15. hodinou proběhl pietní akt položením
věnce a čestnou salvou u pomníku

z roku 1866. Tento pomník se nachází v parčíku a má ev. č. 240. Jedná
se o pískovcovou typovou pyramidu všeobecného věnování všem
vojákům padlým v obvodu obce Třesovice.
Z důvodu špatného počasí došlo
k časové prodlevě a většina vojáků
musela dle naplánovaného programu oslav 147. výročí bitvy u Hradce
Králové (3. července 1866) odjet do
krajského města.
V Třesovicích zůstalo přes všechna příkoří s počasím na 15 vojáků,
kteří po dešti předvedli odpoledne
na hřišti v Třesovicích malou ukázku výcviku pěchoty a střelbu z historických zbraní. Poté si mohl každý divák, který měl zájem, z těchto
zbraní vystřelit, což bavilo hlavně
přítomné děti.
Všechny obce, kterými prošel letošní tradiční pochod, se nacházejí v místech bojů prusko-rakouské
války, tedy v místech spojených s hrdinstvím, odvahou, ale i utrpením

vojáků, kteří neváhali riskovat život
pro svoji vlast. Postupně jsme se
sešli v místech, která se zapsala do
světových vojenských dějin. Veškerá
bojiště z války roku 1866 na našem
území jsou v podstatě evropskou raritou, především co se týče množství
pomníků, které většinou kopírují
přímo v terénu průběh vlastních
bojů. Na královéhradeckém bojišti
je evidováno téměř 500 pomníků
a památek na prusko – rakouskou
válku. A právě zde, u Hradce Králové, došlo 3. července roku 1866
k rozhodující bitvě této války. Padlí
čeští bojovníci v rakouských uniformách stále nemají svoje odpovídající
místo v českých dějinách. Historie
naší vlasti je pro období rakouské
monarchie mnohdy stále ještě překrucována a zamlčována. Přitom
stačí trochu nadhledu v evropských
dějinách ke konstatování, že naše
vojenské dějiny nezačínají až u legionářů z 1. světové války, ale že Češi
v rakouských uniformách skutečně

bojovali i v roce 1866 za záchranu
své vlasti.
Letošního tradičního 8. pochodu historických jednotek královéhradeckým bojištěm se zúčastnilo více než 130 vojáků včetně 20
koní. Finanční prostředky na realizaci tohoto pochodu bojištěm
poskytl Komitét pro udržování
památek z války roku 1866 a obce
Třesovice a Mokrovousy.
Jménem pořadatelů bych chtěl
touto cestou moc poděkovat za
klidný a pohodový průběh pátečního pochodu, především pak všem
přátelům a kamarádům ve zbrani
a všem jednotkám, které se účastnily oslav 147. výročí bitvy u Hradce
Králové. Děkuji samozřejmě i obcím
Třesovice a Mokrovousy za finanční
podporu a i když nás v závěru pochodu značně „vypekl“ silný liják,
hodnotím pochod jako úspěšný.
Mgr. Pavel Mrkvička, místopředseda Komitétu pro udržování památek
z války roku 1866.

Technický labyrint
ZŠ a MŠ Nechanice získala z evropských sociálních fondů finanční
prostředky, jimiž realizuje projekt
Technický labyrint. Je určený všem
žákům základní školy včetně speciálních tříd. Projekt byl zahájen
1.3.2012 a potrvá do 30.11.2014.
Jeho cílem je motivovat žáky ke
vzdělávání v přírodovědných a technických oborech, zlepšit podmínky
a možnosti pro rozvíjení manuální
zručnosti dětí včetně propojení teoretických poznatků s činnostmi typu
„udělej si sám“. Ke zvýšení zájmu
o povolání technického směru jsou
zařazeny exkurze a programy v různých řemeslných dílnách. Žáci mají
příležitost vyzkoušet si, jak věci
fungují a učí se zacházet s různorodým materiálem i nářadím.
Na prvním stupni žáci pracují se
stavebnicemi LEGO a MERKUR. Na
druhém stupni bylo zařazeno více
technických činností: obsluha zařízení a přístrojů, poznatky z oblasti
výrobních technologií, organizace
práce, určení materiálu, seznámení
s nástroji, nářadím a pomůckami,
orientace v jednoduchých technických výkresech a pracovních návodech. Manuální dovednosti jsou
rozvíjeny v 6. až 8. ročníku. Výuka
probíhá v nově zrekonstruovaných

školních dílnách a herně Technického labyrintu – Legolandu.
Rekonstrukce školních dílen
Během prázdnin 2012 proběhly stavební úpravy. Ze dvou malých
učeben a jednoho skladu materiálu
vznikly nové školní dílny. Na tuto
rekonstrukci poskytl finanční dar
Obecní úřad Lodín.
Z prostředků Technického labyrintu byly zakoupeny nové pracovní
stoly, plechové skříně na nářadí,
kovové regály na materiál, různé nářadí a pomůcky. Nové školní dílny
nyní slouží nejen žákům v hodinách
pracovního vyučování, ale i dětem
z Technického kroužku.
Herna Technického labyrintu –
LEGOLAND
V budově nové školy vznikla
učebna „Legoland“, která je vybavena novým barevným nábytkem,
stavebnicemi Lego pro 1. až 3. ročník
a Merkur pro 4. a 5. ročník. Legoland
je k dispozici i žákům praktické školy
a je využíván v hodinách pracovního vyučování. Dále byly zakoupeny
mikroskopy pro hodiny přírodovědy
a několik sad Merkur Elektronik, které jsou využívány v hodinách fyziky
na druhém stupni školy.
Projekt Zlatá 5 a Projekt 9
V letošním školním roce proběhl



Exkurze IQ parku Liberec. Foto: Daniela Němcová.

již několikátý ročník projektu Zlatá 5,
který je určený pro žáky 5. ročníků a
druhý ročník Projektu 9 pro žáky 9.
ročníků. Oba tyto projekty jsou součástí projektu Technický labyrint.
Jejich smyslem je dát dětem prostor
pro nácvik dovedností, které využijí nejen na druhém stupni základní
školy, ale především v životě: soustavná a vytrvalá práce na zadaném
úkolu, samostatné jednání, komunikační dovednosti, sebehodnocení,
práce s technikou.
Každý si mohl zvolit téma např.
z okruhů: rukodělný, literární, historický, přírodovědný, matematický
atd.

Dne 11. června 2013 od 13.00
hodin proběhlo zakončení obou
projektů. Před odbornou komisí (složenou z učitelů, rodičů, zástupců města Nechanice a školské
rady) žáci prezentovali svoje práce.
Mnozí se inspirovali svými zájmy,
jiní přípravou na budoucí povolání.
Odborná komise vybrala celkem
11 nejzajímavějších a originálních
výrobků a prezentací v devátých
ročnících a 20 v pátých ročnících.
Jejich autorům byla na školní akademii předána věcná cena a navíc se
zúčastnili výletu do Lanového centra
v Hradci Králové.
Mgr. Jana Jedličková
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16.8.

Srpen 2013
18:00 Grilované makrely. Živá hudba. V areálu místního koupaliště.

19.8. 13:00-19:00 Burza dívčího a chlapeckého oblečení do tanečních. Bližší informace K. Nováková 725922203.
24.8.

13:00

Oslava 120. výročí založení SDH Třesovice. 600 let od první písemné zmínky o obci.
Výstava historických materiálů na obecním úřadě.

Mokrovousy
KD Nechanice
Třesovice

24.8.

14:00 Dětský den. Od 19:00 h posvícenská zábava. Hraje NOTA BENE.

Sovětice

24.8.

14:00 Pochod okolo Lodína zakončený opékání, pstruhů.

Lodín

24.-25.8.

Zámecké posvícení a setkání s folklórem.

zámek Hrádek

24.8.

19:00 Tři v háji. Divadelní soubor Artur. C-4 Limited - folk rock. M-city blues. Lesní divadlo.

Chlum

24.8.

19:00 Slavnostní křest kalendáře SDH Sovětice. Křest uvede Josef Klíma.

Sovětice

24.8.

19:30 Na vlastní uši - hudební vystoupení skupiny Josefa Klímy.

Sovětice

24.8.

20:30 Posvícenská zábava. Hraje hudební skupina NOTA BENE.

Sovětice

31.8.

14:00 Těchlovický hasičský den. Na místním hřišti.

Těchlovice

31.8.

14:00 Sportovní den pro děti.

Sadová

31.8.

19:00 Grilované speciality. Živá hudba. V areálu místního koupaliště.

Mokrovousy

Září 2013
1.9.

09:00 Koloběžkiáda. Sraz u hasičské klubovny. Odpoledne opékání vuřtů.

Mokrovousy

2.9.

17:00 Setkání s režisérem Zdeňkem Troškou. V zámeckém parku.

Stračov

7.9.

08:00 Turnaj v nohejbale. Tenisové kurty Těchlovice. Bližší informace: Martin Košťál 604 101 773.

Těchlovice

7.9.

08:00 Volejbalový turnaj. Následuje posvícenské posezení.

Sadová

7.9.

17:00 Den naruby. Děti vymýšlejí soutěže pro dospělé.

Mokrovousy

7.9.

19:00 Ukončení sezóny. Hraje kapela na přání diváků. Více informací na www.amfiteatrchlum.cz.

Chlum

7.9.

20:00 Posvícenská zábava. Husí a kachní tombola. Hraje kapela Sonet-Papoušek.

Dohalice

17:30 125 založení klubu českých turistů. Přednáška v zámeckém areálu.

zámek Hrádek

13.9.
14.9.

08:00 Nohejbalový turnaj. Na hřišti za hasičskou zbrojnicí.

Sovětice

14.9.

08:00 Turnaj ve volejbale. Tenisové kurty Těchlovice. Bližší informace: Ing. Jindřich Prousek 777 781 064.

Těchlovice

14.9.

08:00 RTW CUP. Kategorie IPO3 a IPO1. ZKO Dolní Přím - Probluz.

Probluz

14.9.

10:00 Mikroregionem Nechanicko na kole. Start u KD Nechanice.

KD Nechanice

14.9.

18:00 Rock sobota. Zahraje pět kapel. Občerstvení - pečená kýta. Vstupné 70 Kč.

Hrádek - hostinec

15.9.

09:00 Klubová výstava rottweilerů. ZKO Dolní Přím - Probluz.

Probluz

15.9.

10:00 16. ročník soutěže O pohár starosty obce. Kontakt: Václav Zubr 724081091 sdh.psanky@seznam.cz.

Pšánky

15.9.

17:00 Ženitba - divadelní komedie v podání ochotnického divadelního spolku SYMPOSION z Třebechovic.

KD Nechanice

21.9.

13:30 Svatohubertské slavnosti. Svatohuberstvá troubená a zpívaná mše.

zámek Hrádek

21.9.

17:00 Grilované speciality. Od 20:00 živá hudba. V areálu místního koupaliště.

Mokrovousy

21.9.

20:00 Sousedské posvícenské posezení. V místním hostinci.

Těchlovice

22.9.

16:00 HANKY PANKY - travesti skupina uvádí svůj pořad "Na přání diváků".

KD Nechanice

27.-29.9.

Stěžerské oslavy u příležitosti 100 let od založení tělovýchovy ve Stěžerách a získání symbolů obce.

Stěžery

28.9.

17:00 Grilované speciality. Od 20:00 živá hudba. V areálu místního koupaliště.

Mokrovousy

28.9.

14:00 6. Hubertova jízda. V areálu myslivecké střelnice.

Horní Černůtky

28.9.

19:30 Koncert Vaňhalova kvarteta se sólistou na kontrabas Františkem Machačem. Kostel sv. Jiří.

Hněvčeves

29.9.

19:00 Koncert ke 200. výročí úmrtí Jana Křtitele Vaňhala v podání p. Tůmy a pana Krejčího.

KD Nechanice

Říjen 2013
5.10.

13:00 Expozice kampanologické sbírky, výstava origami. Od 16:00 slavnostní mše svatá.

Suchá kostel

5.10.

20:00 Rocková zábava. Vstupné 99 Kč.

Hrádek - hostinec

18:00 Normální blázinec - komedie - hraje DS z Obědovic. Vstupné 60 Kč.

Hrádek - hostinec

12.10.
19.10.

19:00 3. koncert pro Jana Křtitele Vaňhala v podání Slávky Pěchočové a Ludmily Peterkové.

KD Nechanice

19.10.

20:00 Tradiční Vinobraní. K poslechu a tanci zahraje kapela SONET-Papoušek.

Dohalice

20.10.

17:00 DLOUHÝ - politicko-erotické divadelní představení ochotníků z Hořic - soubor SKLERÓZA.

KD Nechanice

26.10.

20:00 Posvícenská zábava.

KD Nechanice

28.10.

14:00 Drakiáda.

Horní Černůtky

NOVÉ
centrum služeb
SOVĚTICE 29

• pedikúra • masáže
• nehtová modeláž
kosmtika • kadeřnictví
• prodlužování řas
objednávky:

731 465 496

KAMPANOLOGICKÁ
EXPOZICE
Suchá u Nechanic

Zveme Vás 5. října 2013
do kostela Nejsvětější trojice
v Suché u Nechanic
Program

od 13.00 hod. • Expozice kampanologické sbírky
zapůjčené Muzeem východních Čech
• Simona Gleissnerová
„LETEM SVĚTEM PAPÍREM“
– výstava origami lampionů
a porcelánových plátů
16.00 hod. • Slavnostní mše, generální vikář
Mns. Josef Socha,
SLAVNOSTNÍ POŽEHNÁNÍ
INTERIÉRU KOSTELA
– účinkuje Cantus Feminae Nechanice

Sucha_97x130mm.indd 1

• MAS Hradecký venkov – představení
publikace Dědictví našich předků.

23.7.2013 12:36:54

České výrobky
z přírodních materiálů

autorské šperky, originální trička, tuniky, šátky,
svíčky z palmového vosku, polodrahokamy, sklo, kov,
dřevo, aromalampy, aromaoleje, bylinné čaje,
přírodní kosmetika

Tvůrčí hračky pro děti

dřevěné hračky, maňásci, keramické polotovary,
papírové skládanky, hmoty na výrobu mýdel, svíček
Změna otevírací doby:
Uterý 16 – 19 hod
Pátek 09 – 17 hod
Sobota 09 – 17 hod
Nechanice, Novopackého ul. (směr Kunčice)
e-mail: nechanickadilna@seznam.cz

28. zaří v 19.30
se v hněvčevském kostele Sv. Jiři uskuteční koncert
Vaňhalova kvarteta se sólistou na kontrabas Františkem
Machačem v rámci Festivalu hudby Jana Křtitele Vaňhala.
Festival se koná u příležitosti 200. výročí úmrtí tohoto
hudebního skladatele a jednotlivé koncerty se dále uskuteční
v Hradci Králové, v Opočně a v Nechanicích ve dnech od 25.
září do 29. září 2013. Důvodem umístění jednoho z koncertů
do Hněvčevsi je pobyt Vaňhala v této obci v letech
1759 - 1761, kdy zde působil na farní škole.
Během večera zazní skladby Vaňhala a Haydna.

Vaňhalovo kvarteto
Dalibor Hlava - housle; Jiří Kuchválek - housle; Jaromír
Křováček - viola; Jan Vondráček - violoncello
František Machač - kontrabas

Program koncertu

J. K. Vaňhal - smyčcový kvartet op. 11 č.1 G dur
Allegro moderato, Adagio, Allegro
J. K. Vaňhal - koncert pro kontrabas D dur
Allegro moderato, Adagio, Finale Allegro
kontrabas sólo F. Machač
J. Haydn - smyčcový kvartet op. 33 č. 3 C dur „ Ptačí “
Allegro moderato, Scherzo Allegretto, Adagio, Rondo, Presto

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV – ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA NA SYCHROVĚ

SPRÁVA ZÁMKU HRÁDEK U NECHANIC
VÁS ZVE NA

ZÁMECKÉ POSVÍCENÍ
A

SETKÁNÍ S FOLKLÓREM
24.8. - 25.8. 2013
PROHLÍDKY ZÁMKU V DOPROVODU HRABĚCÍ RODINY
*

VYSTOUPENÍ ŠERMÍŘSKÉ SKUPINY ABBACA, SOKOLNÍCI
*

MALÉ HISTORICKÉ TRŽIŠTĚ NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU
*

SPOUSTA DOBROT SLADKÝCH, SLANÝCH A TEKUTÝCH
SOBOTNÍ DENNÍ PROGRAM:

MŠE SVATÁ V ZÁMECKÉ KAPLI SV. ANNY V 9.00 HODIN
*

SETKÁNÍ S FOLKLÓREM
15.00 – 17.00
MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKA FOLKLORNÍCH SOUBORŮ
NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU
SOBOTNÍ VEČERNÍ PROGRAM:

19.00 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU
DIVADELNÍ SPOLEK JIRÁSEK NOVÝ BYDŽOV UVÁDÍ KOMEDII:

TŘI V TOM
21.30 SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ
21.45 – 24.00 NOČNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU
PROHLÍDKY ZÁMKU HRÁDEK U NECHANIC 24.8. A 25.8. JSOU:
SOBOTA 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 A 21.45 – 24.00 * NEDĚLE 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ ZMĚNA PROGRAMU NA NÁDVOŘÍ VYHRAZENA!
DALŠÍ INFORMACE NA WWW.HRADEKUNECHANIC.CZ * TELEFON 495 441 244, 602 185 554

historie
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Střípky z Třesovic - O škole
pokračování historického cyklu

Školní léta nás všechny zásadně
ovlivnila. Škola je velice důležitá
instituce, bohužel dnes nepožívá takové vážnosti jako kdysi. Co teprve,
když v dřívějších dobách měla
vesnice vlastní školu, to bylo něco.
Vesnický učitel byl vážená a často
nejvzdělanější osoba ve vsi, kolem
školy se také točil obecní kulturní
život.
V tomto článku se seznámíme
s dnes již stodvacetiletou historií
třesovické školy, nyní školky, s lidmi
a událostmi s ní spojenou.
Třesovice, stejně jako většina
vesnic z okolí, byly přiškoleny do
školy v Dohalicích. Dětí tou dobou
přibývalo a stalo se, že školní budova
na Dohaličkách přestala kapacitně
vyhovovat. Začalo se tehdy uvažovat o nové přístavbě. Toho využilo
obecní zastupitelstvo v Třesovicích.
Dne 21. prosince 1884 se rozhodlo nepodpořit myšlenku přístavby
a místo toho začalo podnikat kroky
k zřízení vlastní školy. Za tímto účelem začali zastupitelé vyjednávat se
sousedními Popovicemi, které byly
tou dobou přiškoleny k Probluzi.
Zastupitelé Popovic nabídku přijali
a byla potvrzena dopisem ze dne 18.
května 1885.
Následovala další řízení. Velkostatek se zřízením školy souhlasil
a v důsledku odškolení obce ztratila
přístavba školy v Dohaličkách své
opodstatnění, a tak z ní sešlo. Žádost o povolení vlastní školy byla
podána tehdejší c. k. zemské školní
radě v roce 1886 a kladně vyřízena
vynesením z 21. dubna 1889. Toto
chvályhodné počínání bylo však
trnem v oku školní radě v Probluzi
a některým občanům Popovic. Poslali tedy odvolání na c. k. ministerstvo vyučování. Jejich snaha byla
marná, neboť tím samým orgánem
bylo jejich odvolání zamítnuto v dopise z roku 1892. Nyní již nebránilo
stavbě budovy zhola nic.
Počalo se tedy s hledáním vhodného místa pro školu. První variantou
byl volný pozemek za sochou Panny Marie, dále zahrada u čp. 58, až
nakonec bylo vybráno místo po
vyhořelém domě čp. 32. Pro byli
jak obyvatelé, tak okresní komise.
Podrobný plán a rozpočet ze dne
20. srpna 1893 byl schválen okresní
školní radou, následovalo opatřování materiálu a řemeslnických
prací. S kopáním základů se začalo
7. března 1894 a o devět dní později
byl položen základní kámen. I přes
deštivé počasí stavba budovy rychle
pokračovala, a tak byly nejnutnější

práce hotovy už v září téhož roku.
Otevření a vysvěcení připadlo
na 16. záři. „V neděli záhy z rána
opětnou střelbou a ráznou veselou hudbou kapely mokrovouské
buzeno bylo obyvatelstvo. Ačkoliv
vlastní svěcení teprve odbývati se
mělo, přece již od rána procházeli
hosté slavnostní branou, aby prohlédli si novou krásnou budovu.“
Oslav se zúčastnilo zastupitelstvo,
čerstvě založený hasičský sbor
a všichni obyvatelé vsi, zvědaví na
to, jak se škola povedla (jen tak
pro zajímavost, měla fasádu v historizujícím slohu). Školu vysvětil
farář Macháček, před samotným
aktem promluvil k přítomným
o prospěšnosti a důležitosti vzdělání.
Po vysvěcení následovala taneční zábava. Komisní prohlídka proběhla
dne 18. 9. a 24. 9. se již začalo vyučovat a tak měly Třesovice po svém
desetiletém úsilí vlastní školu. Náklady na stavbu činily celkem 11 494
zlatých.
Prvním řídícím učitelem byl Karel
Dědourek. Vyučoval zde dohromady
16 let, po odchodu do výslužby se
zde usadil a požíval veliké vážnosti.
Krom jiného byl prvním obecním
kronikářem. První list kroniky popsal dne 30. července roku 1912.
Dále společně s podučitelem Václavem Deylem roku 1913 založili
spolek Hospodářsko-čtenářská beseda „Palacký“ (a máme zde třetí kulaté výročí). Tento spolek fungoval
v obci jako veliký kulturní hybatel.
Učitelé pořádali různé osvětové aktivity, členové besedy byli zároveň i
ochotníky, dohromady bylo po celou
dobu trvání spolku sehráno 106
divadelních představení. V majetku
byla i knihovna, která zprvu čítala na 87 svazků, a dala tak do budoucna základ knihovně obecní. Za
peníze získané z ochotnické činnosti
a členských příspěvků spolek opatřoval pro členy zemědělskou mechanizaci, hnojiva a další zemědělské potřeby, proto přídomek
„hospodářská“. Pro obec to musela
být velice prospěšná organizace,
svoje sídlo měla v hostinci J. Bednáře což ukazoval nápis na nádherné
historizující fasádě budovy. Bohužel,
beseda byla zrušena protektorátními
úřady 15. 7. 1943.
Za zmínku stojí již zmiňovaný
podučitel Václav Deyl. V Třesovicích pobyl dohromady deset let, byl
autorem učitelských příruček a do
našeho kraje se zapsal i tím, že roku
1925 založil Lidovou školu hospodářskou při obecní škole v Dohaličkách. Ovšem nesmíme zapomenout



První řídící učitel Karel Dědourek mezi žáky - rok 1902. Foto: archiv



Perokresba budovy školy (dle pohlednice). Autor: Vojtěch Dolana.

na jeho syna: Václava Deyla. Narodil se v Třesovicích dne 25. 3.
1905. Byl voják z povolání, prozaik
a publicista. V r. 1922 maturoval na
reálce v Hradci Králové, dále studoval
vojenskou akademii v Hranicích
a vysokou školu válečnickou v Praze.
Do r. 1935 sloužil jako důstojník
generálního štábu. Během války se
z armády stáhl a vrátil se do ní po jejím ukončení. Do výslužby šel roku
1960 a zemřel 19. 2. 1982. Tolik jeho
život. A dílo? Přispíval do různých
periodik. Např. Humoristické listy,
Ruch, Světozor či Svazarmovec, kde
se podepisoval pseudonymem Lev
Vladyka nebo Van Dyle. Jeho knižní
tvorba je zaměřena na mládež. Napsal například: Z tátovy kapsy, Příběhy z medové stráně, Vlk Ráhú,
K ostrovům trpaslíků, Živá voda
a další. Možná jste od něj něco četli.
Škola fungovala dál. V šedesátých
letech minulého století však počet
žáků začal klesat, až v roce 1965 byla
uzavřena a děti od té doby dochází
do školy v Nechanicích. Posledním
učitelem byl pan Růžička. Prázdná
budova sloužila různým účelům,

hrál se zde volejbal, byl zde umístěn
mandl, situace se však začala měnit,
nastala doba „Husákových dětí“,
kapacity v mateřských školkách nestačily. Zde chtěli tento problém
vyřešit výstavbou nové školky na
Dohaličkách, ale jak už to bývá, nedošlo k tomu v důsledku nedostatku
financí. Místo toho se přistoupilo
na zřízení mateřské školy pro 35
dětí v Třesovicích, právě v místní
bývalé školní budově. Roku 1975 se
začalo s přípravami na rekonstrukci
a roku 1978 začala vlastní adaptace,
pro školku se musela postavit druhá
trafostanice. Školka přivítala první
děti roku 1981, první ředitelkou
zde byla paní Podhájská. Mateřinka
zde funguje dodnes a každý, kdo
jsme sem chodili, na ni máme určitě
pěkné vzpomínky.
Tím bychom ukončili vyprávění
o naší škole. Příště se ohlédneme za
osudy Třesovic ve dvacátém století.
Vojtěch Dolana
Zdroj: Kronika obce, kniha Literární Hradec Králové autoři Jarmila
Benýšková, František Vích.
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110. výročí sovětických hasičů
Dne 15. května 2013 slavil SDH
Sovětice 110. výročí založení sboru.
K této příležitosti proběhla soutěž
v požárním sportu, která byla rozdělena do kategorií muži, ženy, děti.
Požární útoky byly provedeny hasičskými stříkačkami PS 8 a PS 12.
Zpestřením dne byla stará garda
hasičů ze Sovětic a Čistěvse. Hasičskou stříkačkou Stratílek z roku
1936 byla provedena domácím sborem ukázka požárního útoku. Dále
nám předvedl požární útok i sbor
dobrovolných hasičů z Chloumku
se svou koňskou stříkačkou. Profesionální hasiči z HZS Cerekvice nám
předvedli ukázku vyproštění osoby a
uhašení hořícího vozidla.
Celý den bylo možné si pro-

hlédnout výstavu fotografií a kronik
od samotného počátku založení sboru až do současnosti. K této slavnostní příležitosti byl obcí předán sboru dobrovolných hasičů výjezdový
devítimístný osobní automobil, který
bude sloužit především k dopravení
našich mladých hasičů na soutěže a
vystoupení. Krásný dárek dostali i
naši mladí hasiči. Obdrželi 10 nových
sportovních přileb, na které jim vydělali peníze maminky a členky sboru prodejem vlastních výrobků na
vánočních trzích.
Krásně prožitý sportovní den
byl zakončen opečeným selátkem,
lahodnou klobáskou a studeným
pivem.
Simona Rudavská



Stará garda hasičů ze Sovětic. Foto: Dušan Jedlička

Dámský klub ve Stračově
V květnu nám Ing. Ota Macl, rodák ze Stračovské Lhoty, předseda Zahrádkářského klubu v Hradci Králové,
přednášel o květinách a promítl nám
obrázky o svých cestách do Holandska
na výstavy květin, hlavně tulipánů.
5. května byla většina z nás na vystoupení Evy a Vaška v Hněvčevsi. Naší
generaci se jejich písničky líbí, domů
jsme se vraceli obohaceni o krásný kulturní zážitek.
Také květnový výlet důchodců musíme pochválit. Počasí se vydařilo,
zajímavá byla prohlídka Dobrovického muzea cukrovarnictví, kde nám
promítli i film z historie cukrovarnictví
i dřívějšího způsobu života. Z Dobrovic
jsme pokračovali do Mnichova Hradiště, kde jsme si prohlédli krásný barokní zámek i jeho park. Z této části
výletu je i připojená fotografie.
Cestou domů jsme se stavili v Konecchlumí na vyhlášené dobré zmrz-

lině, což byla sladká tečka za hezkým
výletem.
Při červnovém Dámském klubu
jsme díky přízni počasí mohly být
v pergole u klubovny. Pogratulovaly
jsme červnovým oslavenkyním, Stračovské hvězdičky pod vedením paní
Luštické nám zazpívaly a zarecitovaly,
za což se jim dostala sladká odměna.
Dobroty od oslavenkyň pak
ochutnali všichni.
I červencový Dámský klub se uskutečnil v pergole, ačkoliv počasí tentokrát úplně ideální nebylo. Díky
rekonstrukci klubovny to ale byla
nutnost, pokud jsme si nechtěly naše
tradiční setkání nechat ujít. To jsme
v žádné případě nechtěly a prázdninové popovídání jsme si krásně užily.
Teď se můžeme těšit na srpnový
Dámský klub v nové klubovně.
Eva Hájková



Květnový výlet - zámek Mnichovo Hradiště. Foto: archiv

Jubilejní setkání spolužáků ZDŠ Nechanice po 50 letech
V sobotu 25. května 2013 se od
15 hod. uskutečnilo setkání bývalých
žáků nechanické školy u nově zrekonstruované budovy ZŠ v Pražské ulici.
Následovalo „šmejdění po škole“. To
nám umožnila ředitelka školy Mgr. Hana
Špatenková prostřednictvím školníka
pana Miroslava Kalouska, za což děkujeme. Při této příležitosti si účastníci
zavzpomínali na roky strávené v této
škole. Připomněli jsme si bývalé učitele.
Prohlédli jsme si vybavení školy, včetně
moderní výpočetní techniky a dalších
zmodernizovaných prostor. Před školou
byla pořízena společná fotografie.
Vše bylo ozvláštněno netradičně tím,
že bylo zhotoveno tablo s fotografiemi

spolužáků a některých učitelů. Záměrem bylo umístit na tablo fotografie
učitelů z doby, jak si je pamatujeme
z let, kdy nás učili. Tablo bylo vystaveno ve výloze obchodu „MERKUR“
v Nechanicích v měsících duben, květen,
kde budilo značnou pozornost.
Po prohlídce školy následoval přesun
do obecní hospody v Dolním Přímě.
Velice jsme uvítali účast dvou našich
bývalých učitelek, Jindřišky Holubové
a Jaroslavy Černé. Věnovali jsme tichou
vzpomínku zemřelým učitelům a bohužel i spolužákům....
Při skvělé hudbě a občerstvení jsme se
pak veselili do ranních hodin.
Organizační výbor



Květnový výlet - zámek Mnichovo Hradiště. Foto: archiv
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Akce 120 let Sboru dobrovolných hasičů v Boharyni
Podle dochovaných dokladů byl
sbor založen roku 1893 přičiněním
tehdejšího starosty pana Josefa Skalického. Z uvedeného roku nejsou
k dispozici zápisy z jednání sboru, proto nelze s určitostí jmenovat zakládající
členy. Hasičský sbor se často podílel na
zdolávání požárů v Boharyni a blízkém okolí. Pořádal a účastnil se mnoha
hasičských cvičení, pořádal kulturně-společenské akce v obci. Roku
1923 sbor založil dorost hasičský, čítající 60 členů a členek. Mladí se mimo
jiné angažovali v divadelní činnosti.
Sbor nepřerušil svou činnost ani po
dobu obou světových válek. V současné době má 54 členů, z toho 16 žen.
Oslavy 120. výročí sboru se uskutečnily 25. května 2013 na hřišti TJ
v Boharyni. Dopoledne proběhla okrsková soutěž v požárním útoku, které
se zúčastnila tři družstva žen, sedm
družstev mužů a dvě družstva mužů,
tzv. „stará garda“. Po závodech byl pro
návštěvníky připraven bohatý kul-

turní program. Zahájení kulturní části
oslav zpestřily mažoretky z Olešnice u
Chlumce nad Cidlinou, následovala
ukázka výcviku policejních služebních
psů. V rámci oslav připravili hasiči tradiční Dětský den se spoustou soutěží,
za které mohly děti získat zajímavé odměny. Velkému ohlasu všech se těšila
ukázka profesionálních hasičů, při níž
nám předvedli vystřihování zraněných
osob z havarovaného vozidla a dále
hašení hořícího vraku. V chladném
počasí, které tento den panovalo, jsme
se mohli zahřát při zumbě pod vedením Martiny Trávníčkové, což bylo
jistě příjemné zpestření především pro
mužskou část diváků. Po celou dobu
oslav bylo zajištěno bohaté občerstvení
v podobě opékaného prasete a dalších
pochoutek. Na závěr vystoupila rocková kapela Forsáž a proběhl slavnostní ohňostroj.
Děkujeme vám za hojnou účast,
i když nám počasí příliš nepřálo.
SDH Boharyně



Historická hasičská stříkačka tažená koňmi. Foto: archiv

125 let hasičů v Hněvčevsi a Hydrofor
Oslava 125 let založení sboru hasičů v Hněvčevsi proběhla 25. května na místním hřišti. Od časných
ranních hodin se dokončovaly poslední úpravy tratí a mezi černými
oblaky se občas ukázalo i sluníčko.
Snad to vydrží a nezmokneme. První
družstva se již začala rozhlížet po
trati, prohlížela poháry pro nejlepší
a devátá hodina se blížila. Sešlo se
pět družstev mužů, jedno žen a čtyři
družstva dětí. Se svou ukázkou práce
na vodě při likvidaci ropné havárie
přijeli profesionálové z Čepra Cerekvice a jejich zásah byl se zájmem
zhlédnut. Hvizd hlavního rozhodčího Václava Němce a časoměřičů
Vendy Ondráčka a Josefa Antona
ukončil čekání a první družstva se
připravovala na start. Soutěžilo se
s historickými stroji PS 8, děti s PS12.
Naši dobří známí hasiči z Chloumku
se se svojí koňskou naleštěnou stříkačkou omluvili pro nedostatek času,
neboť již slíbili účast jinde. Přesto se
jedna opravdu historická na hřišti
objevila.
Starostka obce vyhlásila místním hasičům poplach a při houkání
hasičských sirén hněvčevští přitlačili svou novou dvoumužnou starou
ruční stříkačku na hřiště. Překvapení
to bylo pro většinu z přihlížejících.

Jak jsme později zjistili, stříkačka
se jmenuje Hydrofor a sloužila pro
dálkovou dopravu vody stříkačkám
bez sání nebo tam, kde voda nebyla. Hydrofor od firmy G.A.Jauck
z Lipska vyrobený kolem roku 1880
koresponduje s rokem založení našeho sboru, a tak dárek k výročí byl
na světě. Podobná tu kdysi byla,
ale jak to bývá, tak se nedochovala.
Náhoda tomu chtěla a padlo rychlé rozhodnutí o nákupu stroje. Před
oslavou jsme ji přivezli od majitele,
který kdysi koupil nemovitost v pohraničí a při vyklízení stodoly se objevila v haraburdí. Částečně ji opravil
a používal při různých oslavách. Odtud se dostala k nám. Pokoušíme se
dopátrat něco o původu stroje. Víme,
že firma Jauck v Lipsku existovala a předně se zabývala odléváním
kostelních zvonů. Takové podobné
stříkačky přestala vyrábět v roce
1907. Zatím jsme se dopátrali jedné
podobné v Chrastavě a jedné v Německu. A přesto, že na štítku je číslo patentu 1478 A G.A.Jauck, tak se
zatím nedaří sehnat stejnou, aby bylo
možno dokončit dle dobových fotek
několik chybějících částí. Podobné
jsou pouze dva kusy, stejná nikoliv.
Několik z nás se snaží na internetu
něco nalézt, ale zatím marně. V sou-



Historická hasičská stříkačka Hydrofor. Foto: Vladimír Beran

časné době jsme ve spojení s Muzeem hasičské techniky v Přibyslavi.
Požádal jsem historika muzea o pomoc s dohledáním informací u nich
a následně v Německu. Zatím víme
jediné, stroj stojí u nás. A pokud to
je tak, jak tajně doufáme a bojíme
se vyslovit nahlas, že je to v republice památka - rarita, tak máme radost dvojnásobnou. A jestli nějakou
stejnou stříkačku nakonec najdeme,

tak jsme si udělali v Hněvčevsi radost
a na soutěžích historických stříkaček bude jedna navíc. Od roku 2005
jsou všechny takové ruční, koňské,
parní vedeny zákonem jako národní
kulturní památka. A tak dělejme vše
pro to, abychom toto hasičské zlato
uchovali a něco po naší generaci zůstalo těm, co přijdou po nás.
Josef Bis

Redakce se omlouvá za tiskovou chybu v zpravodaji č. 2-2013, v článku Noc s Andersenem, který byl
umístěn na straně 4. Došlo k chybnému přepisu číslovky. Omlouváme se autorce článku, paní Jaroslavě Pavlů.
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Cesta za pokladem
Jak už bývá u nás v Hněvčevsi
zvykem, připravili jsme na začátek
letních prázdnin pro děti i dospělé tajný výlet – cestu za pokladem.
V okolí se odehrávalo plno jiných
akcí a mnozí zahájili vytouženou
dovolenou mimo naši obec, ale i
přesto se nás sešlo hodně.
„Kam vyrazíme? Co najdeme,“
ptaly se hlavně děti. „Nepovíme,“ odpovídali dospělí. Opět jsme zaplnili
celý vagon regionální lokálky a vydali se směrem na Hradec Králové.
Každou zastávku po sobě všichni
pokukovali, kdy už budeme vystupovat. Ve Všestarech se dočkali. „Kudy
dál?“ Okolo našich bývalých sousedů, kolem školy, zdravotního střediska a nahoru… do Archeoparku,
do doby ledové, pravěku. Ujali se
nás zde šikovní průvodci. Tentokrát

jsme neputovali jen za pokladem,
ale i časem. Mnoho jsme se dozvěděli a mnohé viděli. Pravěké stavby,
nástroje, mince, život lidí, ale kde
je poklad? Stejně jako profesionální
hledači jsme mohli použít detektor
kovů. Kdo hledá, najde. První minci
našel i bez detektoru hledač amatérský – desetiletý Kubík. Ostatní nezůstali pozadu a poklad nakonec vyhrabali celý. „Hurá. Máme ho.“
Spokojeni jsme se vydali na zpáteční cestu. Pro menší odpočinek a
osvěžení jsme využili místní hřiště a
vlakem se vraceli zpět. V Hněvčevsi všechny děti zapískaly na píšťalky
 Hledání pokladu v Archeoparku ve Všestarech.
vláčku a mohly se rozejít domů. VýFoto: Renata Halamová
let se nám vydařil. Samozřejmě nechybělo večerní posezení za krásné- ruce do klína. Právě teď chystáme rozloučení s létem.
ho červencového večera.
turnaj v nohejbale, zkusíme se sejít
Ale neznamená to, že skládáme při filmování a čeká nás každoroční
Blanka Domkářová

Historie ochotníků v Nechanicích
V letošním a v příštím roce nechanické ochotnické divadlo oslaví
několik kulatých výročí (asi 180 let od
vzniku ochotníků v Nechanicích, 170
let od založení 1. ochotnického spolku
a také jedno smutné výročí – 50 let
od ukončení činnosti spolku Kolár).
Chceme svým občanům připomenout
historii a tradici divadla v Nechanicích
uspořádáním přehlídky ochotnických
divadel z Královéhradeckého kraje.
Každý měsíc od září 2013 do března 2014 se uskuteční jedno divadelní
představení ochotníků, celkem se tedy
diváci mohou těšit na sedm různých
představení, jedno z nich bude určeno
pro nejmenší diváky. A to nejdůležitější na závěr – posledním představením výše uvedené přehlídky bude
vystoupení nechanických ochotníků
s nově nastudovanou hrou. Historii
ochotnického divadla také připomene
VÝSTAVA, která se uskuteční v Kulturním domě Nechanice ve dnech
19. 3. až 25. 3. 2014.
Přesné datum, kdy v Nechanicích
vzniklo ochotnické divadlo, není známo. Snad v roce 1843 byla založena
„Jednota divadelních ochotníků“, nechanických studentů pod vedením
jejich profesorů hradeckého gymnázia
J. Chmely a V. K. Klicpery. První písemnou zmínkou byla noticka v časopise Květy v roce 1845 a druhou přinesl časopis Lumír v roce 1860.
Zlatou éru nechanické ochotnické
divadlo zažívá pod režijním vedením
Dr. J. Štolby, kdy se zde hrály všechny jeho hry. Ve Vodním družstvu si
zahrál hlavní roli sám Štolba. V Nechanicích jako hosté vystupovali i
pražští umělci, např. Otýlie Sklená-

řová (1873) a slavný Jindřich Mošna.
Po Štolbově odchodu z Nechanic nastal v divadelní činnosti útlum.
V roce 1896 vzniká nová „Jednota
divadelních ochotníků Kolár“, která
působí až do vypuknutí války. Po válce se hrály úspěšně komedie, dramata, ale nechaničtí ochotníci si troufli
i na operety. V létě se hrálo rovněž
v přírodě před altánem v Bažantnici,
například hra Paní Mariánka, matka
pluku.
Po další vynucené odmlce v době
protektorátu se v roce 1946 v Nechanicích konal slavnostní akt - sjezd
Klicperova divadelního okrsku.
Hostinec Hůrka, kde se divadelní představení hrála, byl v letech
1947 - 1950 přestavěn na kulturní
dům. Tady Kolár zahájil Drdovou
pohádkou Hrátky s čertem. Nastává
třetí úspěšné, ale bohužel poslední
významné období ochotníků v Nechanicích. Spolek vedl zapálený neúnavný divadelník Josef Ondráček. V
roce 1950 nastudoval 3 hry. Z mnoha
premiér vybíráme například Noc na
Karlštejně a Zapadlí vlastenci (1956),
Lesní panna (1957), Vodní družstvo
(1958) nebo Babička (1962). Mimořádný úspěch měla Jitřní paní, kterou
soubor nastudoval v roce 1964 ke 120.
výročí založení spolku. Ochotníci byli
vyhodnoceni jako nejlepší v okrese. V roce 1964 v Našich furiantech
hostoval Jaroslav Vojta. Poslední hrou
této krásné éry byla komedie Lakomec v hlavní roli s národním umělcem Stanislavem Neumannem.
Pak následovala pro nechanické
ochotnické divadlo dlouhá doba temna. Ke znovuvzkříšení ochotnické

činnosti došlo až v roce 2012 díky
jedenácti nadšeným občanům z Nechanic. Historie tedy pokračuje díky
spolku NOS (Nechanický ochotnický
spolek). Předprodej pernamentky na

celou přehlídku je od 19.8.2013 Cena
je 420 Kč. Předprodej na jednotlivá
představení je 10 dní před představením.
Kateřina Nováková
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Čím žijí o prázdninách Stěžery
Ač by se zdálo, že v letošním příjemném létě se Stěžery oddávají spíše
dovolenkovým aktivitám, panuje zde
čilý ruch, a to vně i uvnitř budovy základní školy. Zastupitelé se rozhodli
splnit dávné přání rodičů, mít v obci
plnohodnotný první stupeň. Kdysi
bývaly v obci pouze dvě třídy, které
navštěvovaly děti ze čtyř ročníků. Jak
narůstal počet obyvatel, zvyšoval se počet žáků a do letošního roku měla škola čtyři samostatné ročníky. Pro pátý
ročník zde již nebyla volná učebna. Zastupitelé se rozhodli tento stav změnit.
Z vlastních finančních prostředků
obec buduje novou učebnu pro páťáky
a v nové půdní vestavbě dvě třídy pro
školní družinu. Samozřejmě nejvíce
toto rozhodnutí uvítali rodiče dětí,
neboť jim nejen odpadá dojíždění do
Hradce Králové, ale děti mohou zůstat
ve stávajícím známém kolektivu prakticky ještě o rok déle. Nové prostory
v půdní vestavbě umožní také většímu
počtu žáčků navštěvovat školní družinu.
V základní škole došlo již v minulém
roce k výměně vedení školy. Nová
paní ředitelka Mgr. Jaroslava Pavlů
svou celoroční pedagogickou prací
prokázala, že její jmenování bylo pro
stěžerskou školu šťastným počinem.
Pod jejím zkušeným vedením došlo
ve škole k mnoha kladným změnám.
A spokojeni se změněným prostředím
i klimatem školy byli nejen rodiče a
děti, ale i členové zastupitelstva. Po
desítkách uskutečněných akcí nejen

školních, ale i mimoškolních všichni
přejeme celému učitelskému sboru zaslouženou dovolenou. Vyučující čeká
v srpnu nástup do ještě rozestavěné
budovy. Navíc práce v půdní vestavbě
budou pokračovat i během začátku
školního roku. Věříme, že žáci i pedagogové překonají všechny přechodné
potíže a všeobecná spokojenost po
dokončení díla bude stát zato.
Součástí základní školy je i nově připojená mateřská škola. I tu čeká velká
rekonstrukce v nejbližších měsících, a
to také za plného provozu. Obci se podařilo získat dotaci ze Státního fondu
životního prostředí na výměnu oken a
zateplení objektu. A to dokonce ve výši
90 % uznatelných nákladů, což je veliký
úspěch. Podmínkou dotace bylo, aby
stavba byla realizována do konce tohoto roku. Stavba proběhne během měsíců srpna až října. Obec si slibuje získat zateplením úsporu na energiích až
200 000 Kč za rok. I zdejší zaměstnanci
budou muset zajistit bezproblémový
chod i bezpečnost dětí po celou dobu
rekonstrukce a všichni věříme, že se
jim to podaří.
Další „prázdninovou“ stavební
akcí obce Stěžery je výstavba nového
chodníku, třinácti podélných parkovacích stání a bezpečnostní řešení křižovatky u hřiště TJ Sokol Stěžery v zatáčce směr Těchlovice. Celá akce, která
je částečně hrazená z dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, vyřeší tak letitý problém s parkováním na
chodníku během sportovních akcí, ale i

rizikovou křižovatku.
Do konce července by měla být
dokončena přestavba bývalé prodejny
na knihovnu v Hřibsku. První etapa
stavby, na kterou byla také získána
dotace ze Státního fondu životního
prostředí již v minulém roce, byla zahájena v červnu. Jedná se o zateplení
objektu a výměnu topného systému.
Druhá etapa, ve které budou upraveny

vnitřní prostory, proběhne na podzim
tohoto roku.
Na závěr musím zmínit stavbu, která
již zdárně proběhla, a všichni, co tudy
jezdíme, z ní máme velkou radost. Je to
nový povrch komunikace v místní části
Charbuzice.
Ing. Dagmar Smetiprachová,
starostka

Turnaj
v malé kopané

o putovní pohár obce Těchlovice
Jubilejní X. ročník turnaje
v malé kopané se konal v sobotu
1. června na hřišti v Těchlovicích. Pořadatelem tohoto turnaje
byl TJ Sokol Těchlovice, oddíl
fotbalu.
Přihlásilo se celkem deset
družstev z Těchlovic a okolí. Dva
dny předem byla družstva rozlosována do dvou skupin po pěti
týmech. Rozlosování bylo veřejné a mohli se ho zúčastnit zástupci všech přihlášených týmů.
V den turnaje nám však počasí vysloveně nepřálo, ráno
bylo ještě celkem moudré, ale
dopoledne se spustil vytrvalý
déšť, který nás provázel pak už
celý den. Navzdory tomu přijela

všechna přihlášená družstva. Asi
kolem půl deváté začal ceremoniál uvítání účastníků a zahájení
turnaje. Na každém hřišti si průběh hry a zapisování výsledků
organizoval jeden ze dvou rozhodčích, kteří byli pozváni.
V základní skupině se hrálo
stylem každý s každým a z pěti
týmů postupovaly čtyři nejlepší.
Domácí fanoušci pak vkládali své
naděje do jediného čistě domácího týmy FC Těchlovice. Těchto
osm týmů pak hrálo vyřazovací
souboje, až zbyly poslední čtyři
týmy. Ty se utkaly o to, kdo postoupí do finále a kdo bude hrát
o třetí místo.
Výsledek byl nakonec následu-



Vítězný tým FC Boca. Foto: archiv

jící: 1. FC Boca, 2. Lachouti, 3.
Jméno teamu.
Občerstvení bylo pro hráče i
fanoušky zajištěno ve stánku pod
přístřeškem. Každý se mohl osvěžit čím mu libo - pivem, kávou,

limonádou, nebo zakousnout
vynikající teplé párky s hořčicí a
chlebem.
Navzdory počasí se celý den
povedl a všichni se dobře bavili.
Zuzana Klazarová
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Pouťový turnaj v malém fotbale
Vítězem 32. ročníku pouťového
turnaje v malém fotbale v Pšánkách
se stali loňští finalisté Bad Boys Nechanice.
V areálu domácího sboru dobrovolných hasičů se na dvou travnatých hřištích hrál první červencovou sobotu po roce opět fotbal.
V teplém letním počasí změřilo své
síly 12 družstev nalosovaných do 2
základních skupin po šesti. První
4 týmy z každé skupiny postoupily
do čtvrtfinále. Poražení čtvrtfinalisté se utkali o umístění na 5. až 8.
místě, vítězové postoupili do semifinále. Všechna utkání řídili s přehledem rozhodčí Jaroslav Štěrba,
Jan Markvart a Vlastimil Částka.
Na rozdíl od minulých ročníků letos skončil jeden zápas bezbrankovou remízou. Ve 41 duelech padlo
mnoho krásných gólů. Nejlepší

střeleckou formu prokázal Jindřich
Václavek z týmu AC Zeppelin, který
za 10 branek převzal vysoký broušený pohár. Celý turnaj proběhl bez
zranění za spokojenosti hráčů, diváků i rozhodčích. Poděkování patří
Obecnímu úřadu Pšánky a domácím
dobrovolným hasičům za udržování
krásného sportovního víceúčelového areálu i za perfektní organizaci
celého turnaje. Za finanční pomoc
děkujeme i všem sponzorům, kteří se
podíleli na cenách pro nejlepší týmy.
Celkové pořadí: 1. Bad Boys Nechanice, 2. Stará Garda Plumbum
Boys, 3. AC Zeppelin, 4. Morava „B“,
5. Tiger Style, 6. Foxíni Třebeš, 7. MK
Milani, 8. Hasiči Pšánky, 9. FC Velbloudi, 10. Pivní Bratři Prasek, 11.
Reds Ultras, 12. Atletico Smidary
Slávek Bezvoda

 Vítězové 32. ročníku pouťového turnaje v malém fotbale v Pšánkách
hráči Bad Boys Nechanice v sestavě – zadní řada zleva: J. Vaněk, Haňáček,
Vítek, Vávra, M. Rohlíček; přední řada zleva: L. Rohlíček, T. Vaněk, Novák,
Trutnovský. Foto: Slávek Bezvoda

Sportovní jaro v Sadové
První akcí v letošním roce, na které se obec Sadová spolupodílela, byl
turnaj ve stolním tenise. Turnaj se
uskutečnil v hale v Hněvčevsi a zúčastnilo se ho 50 hráčů a 9 hráček.
Zvítězil M. Kubica z Hradce Králové,
mezi ženami byla nejlepší M. Masopustová z Čištěvse. Akce se velmi
podařila a doufáme, že tím byla založena tradice tohoto turnaje do příštích let.
Sportovní život se na území Sadové kvůli počasí rozběhl o měsíc
později než v loňském roce a začal již
tradiční Sadovskou tenisovou ligou.
Soutěž je nyní zhruba v polovině
a v jejím čele je zatím vítěz prvních
dvou ročníků – Milan Jedlička. Do
letošního ročníku se doposud zapojilo 33 hráčů.
V sobotu 4. května jsme uspořádali
již druhý ročník turnaje v nohejbalu.
Turnaje se zúčastnilo 8 družstev a z
vítězství se radoval domácí tým – Sadovský Drahokam ve složení Dušan
Jedlička, Jiří Středa a Jan Vanc.

Dětský den vyšel letos přesně na
1. června. V předešlých letech nám
vždy přálo počasí, ale letos se k nám
otočilo zády. Při páteční a sobotní
přípravě bylo počasí ještě příznivé,
ale jakmile se začali blížit první
účastníci Dětského dne, začalo poprchávat a pršelo s proměnlivou intenzitou celé odpoledne. Dětem to
ale moc nevadilo a přes toto nepříznivé počasí se jich zúčastnilo 75. Dětský den letos zpestřila návštěva policistů-psovodů, kteří nám předvedli
dovednosti policejních psů, včetně
ukázky zadržení pachatele trestné
činnosti.
Největší radost máme z letos založeného kroužku floorbalu pro děti.
Tréninky probíhají každou středu na
sportovním hřišti v Sadové a účastní
se ho kolem 20 dětí ze Sadové i blízkého okolí. Do kroužku chodí děti ve
věku od 4 do 16-ti let. Děti jsou rozděleny do dvou skupin – na mladší
a starší. V první části tréninku se děti
snaží naučit floorbalové dovednosti



Florbalový kroužek. Foto: Jiří Středa

a ve druhé si pak navlečou rozlišovací
dresy a hrají zápas.
V okolí hřiště se nyní staví tréninková tenisová zeď, instalují se prvky
dětského hřiště a dokončuje se asfaltové parkoviště. V letošním roce nás
ještě čeká jeden turnaj v nohejbalu.

Tentokrát půjde o turnaj dvojic, kde
si hráči budou svého spoluhráče losovat. V září pak sezonu zakončí
Sportovní den pro děti a volejbalový
turnaj.
Jiří Středa

SDH Staré Nechanice oslavil 120 let od založení
Ke konci roku 1893 se občané poradili, jak se vypořádat s rostoucím
počtem požárů v obci a okolí. Byl
ustaven sedmičlenný sbor a přihlásilo se dalších 27 občanů za členy. Dne
13. 2. 1884 byl zvolen velitelem F. Šaroun, pod velitelem F. Hons, jednatelem F. Klíma, pokladníkem J. Šaroun

a četaři V. Gall a Jan Šaroun.
Na počátku činnosti sboru činil
příspěvek 10 krejcarů pro činného
člena. Za války byla činnost sboru
pozastavena a po převratu byla opět
obnovena. Do sboru se také přijímaly
ženy. Roku 1922 měl sbor 72 členů
z toho 19 žen. Sbor se pilně zúčast-

ňoval hasičských soutěží. Cvičilo se
za stodolami pana Merkla.
V současnosti má hasičský sbor
55 členů, z toho 31 mužů, 13 žen
a 9 dětí. Zúčastňuje se mnoha soutěží a zároveň pořádá různé akce, např.
Dětský den, Rozloučení s prázdninami a Mikulášskou zábavu.

Starostou hasičů je Pavel Flégl, velitelem Miloš Flégl, vedoucím mužů
Tomáš Halíř, vedoucím žen Jana Fléglová a vedoucím dětí Bc. Petr Flégl
ml.
Jana Fléglová
kronikářka
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