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Pivovar a divadlo ve Mžanech?
Mžany - Pivovar Lindr Mžany
dnes vzniká na místě bývalé hospody
a divadla U Rybů, později hospody
U Smrku. Plánovaný komplex počítá
s obnovením divadla, restaurováním
historické opony, výstavbou pivovaru, restaurace, kvalitní kuchyně,
pivních lázní, ubytovacích kapacit
včetně sportovního vyžití. Vzniká
tak ojedinělé místo, ve kterém se
v sobě prolne nejen naše touha uvařit
poctivé pivo, ale též poskytnout Vám
kvalitní služby a v co největší míře
pohodu při osobním, společenském
a kulturním vyžití.
Bezesporu zajímavý komplex
vzniká z myšlenek pana Lindra, který
se narodil a žije v obci Mžany.
Tou hlavní myšlenkou je oživit

okolní region, ze kterého pochází
většina zaměstnanců firmy Lindr
a zároveň povznést kredit obce
Mžany touto nemalou investicí do
kulturního a společenského centra
v samém středu obce. Současně s tím
nabídne Pivovar Lindr Mžany až deset trvalých pracovních míst.
Na konci léta 2014 se můžete těšit
na poctivé pivo i vytříbenou českou
kuchyni s jídly připravovanými ze
surovin od místních a regionálních
dodavatelů. Pivovar Lindr Mžany
se jistě stane vyhledávaným místem
osvěžení a odpočinku, ale též dalším
úspěšným ryze českým podnikem.
Bližší informace získáte na stránkách www.lindr-pivovar.cz.
Tomáš Jung



Vizualizace nového objektu v Mžanech.

Vybíjená, olympiáda a cyklistický výlet i letos v mikroregionu
Vážení a milí spoluobčané, čtenáři
našeho zpravodaje,
do již započatého roku 2014 Vám
přeji pokud možno pevné zdraví, trochu toho pověstného štěstíčka a klid
a pohodu jak v profesním, tak i soukromém životě.
Mikroregion Nechanicko vstoupil
rokem 2014 do svého již třináctého
roku života. Snaží se zdokonalovat,
utvářet a zlepšovat svoji činnost,

i když ne vždy na jedničku. Ale věřte,
že se snažíme a i v roce 2014 se budeme snažit, aby byl náš společný život
v regionu příjemnější.
Vše zdárně spěje k tomu, aby se
v letošním roce zrealizoval projekt
„Protipovodňová opatření v mikroregionu Nechanicko,“ do kterého je zapojeno celkem 10 členských obcí. Díky
tomuto projektu se v těchto obcích
zmodernizuje místní rozhlas, někde

 Podzimní cyklistický výlet na kolech roku 2008 vedl do sousedního
mikroregionu Obce památkové zóny, a to na Chlum. Foto: Jana Pečenková

vybuduje nový, přidají se hladinová čidla na tocích, které již zmíněnými obcemi protékají.
Na sklonku roku 2013 jsme podali
žádost o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na potřebné vybavení
(nůžkové stany, sety, topidla, atp.).
V březnu se dozvíme, zda náš projekt
bude podpořen.
Tradiční je již akce „Mikroregionem
na kolech“, která se těší Vašemu velké-

mu zájmu. Budeme také dále pokračovat v organizování sportovních akcí
pro děti ze základních a mateřských
škol v našem regionu. Nezapomeneme
na kulturní programy a pořady. Jeden
pro seniory chystáme v listopadu v kulturním domě v Nechanicích.
To vše bychom v tomto roce rádi připravili k Vaší spokojenosti.
Petr Švasta
předseda

 Olympiáda mateřských škol mikroregionu Nechanicko rok 2008. Foto:
Jana Pečenková
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Zajímavé kurzy Hradeckého venkova pro veřejnost

V letošním roce realizuje obecně
prospěšná společnost Hradecký venkov 3 projekty spolupráce, v jejichž
rámci se uskuteční řada akcí pro veřejnost.
Kurz keramiky probíhá v Dětském domově v Nechanicích v nově
vybaveném
keramickém
centru.
Zdravotnický seminář pořádáme
pro členy SDH a zájmových spolků ve Stračově a v Dubenci. Školení na téma Výsadba zeleně a péče
o ni je připravené pro neziskové organizace zabývající se ochranou
přírody a krajiny (myslivci, včelaři)
a obecní zaměstnance, kteří pečují
o zeleň, a to v nově vybaveném zázemí
pro volnočasové aktivity ve Stračově.
Kurzy ručních prací a vaření můžete
navštívit v Novém Bydžově a na zámku
ve Sloupně.
Pozvánky na jednotlivé akce jsou
zveřejňovány na internetových stránkách www.hradeckyvenkov.cz.
Dále pro veřejnost připravujeme
na 24. května 2014 velkou propagační
akci na návsi v Nepolisích, zaměřenou
na podporu regionálních zemědělců
a dalších zpracovatelů a výrobců potravin. Tato akce se uskuteční v rámci
projektu “Na venkově zdravě jíme”.
V současné době oslovujeme tyto
podnikatele na území partnerských
MAS a nabízíme jim zdarma prezenta-

ci na novém webu s názvem Venkovská
tržnice. Lidem tímto zprostředkujeme
možnost nákupu čerstvých a kvalitních
potravin od prvovýrobců, možnost
setkat se s pěstitelem nebo výrobcem
a díky přímému kontaktu získávat
a prohlubovat vztah k regionu a místu,
kde žijí. Pokud mají podnikatelé zájem být zdarma prezentováni na našem
webu, mohou kontaktovat kancelář
MAS Hradecký venkov, e-mail: kancelar.mas@seznam.cz.
V rámci projektu se zaměříme i na
propagování zdravého životního stylu
ve vaření a to ve smyslu vaření z kvalitních čerstvých regionálních surovin,
jejichž výroba ani další zpracování
nadměrně nezatěžují životní prostředí. Pro školní jídelny z obou regionů
připravujeme kurzy zdravého vaření
a zprostředkování nabídky regionálních producentů a výrobců potravin
přímo pro školní jídelny, tedy naše děti.
Očekáváme, že projekt přispěje k šíření
zdravého životního stylu, k eliminaci používání polotovarů ve školních
jídelnách a k nákupu masa, zeleniny
a ovoce z venkovských farem.
Na společensko propagační akci
v Nepolisech bude pro všechny návštěvníky ve spolupráci se zemědělci,
uzenáři, cukráři, pekaři, včelaři a řadou dalších producentů připravena
bohatá prodejní a ochutnávková akce

zdravých a čerstvých potravin z našich
regionů, soutěž ve vaření amatérských
kuchařských týmů a soutěž ve vaření
školních jídelen, a to především z regionálních surovin. Z této akce vznikne
putovní výstavní expozice, na které
budou prezentovány vítězné recep-



ty a použité regionální suroviny. Výstava bude putovat po regionech obou
partnerských MAS a bude možné si ji
na vyžádání zapůjčit.
Ing. Jana Rejlová, ředitelka MAS
Hradecký venkov

Keramický kurz v dětském domově v Nechanicích.
Foto: Eliška Horníková

Petice za záchranu pošt na venkově
Problematika rušení stávajícího
rozsahu provozoven České pošty, s.p.
je často účelově zlehčována. Pro náš
venkov, který je velkým množstvím
malých obcí v evropských podmínkách naprosto unikátní, je přitom
tento problém zásadní a jako takový je
i vnímán mezi venkovskými občany.
Zvláště v menších obcích se neustále
zvyšuje podíl sociálně slabých skupin
obyvatel, hlavně seniorů. Zrušené
provozovny však způsobí problémy
i dalším – matkám s dětmi, zdravotně
postiženým či nezaměstnaným. Důsledky likvidace sítě provozoven České pošty na venkově je proto nutné
hodnotit nejen z hlediska ekonomického, ale také sociálního.
Sdružení místních samospráv
ČR již v závěru loňského roku
prostřednictvím svých členských obcí
zveřejnilo petici za záchranu pošt
na venkově a vyzvalo občany k podpoře a tím i záchraně poboček České
pošty,s.p. na venkově. Co bylo impulsem pro vznik této petice? Český telekomunikační úřad vládě v demisi

v závěru loňského roku předložil návrh nařízení, které občanům garantuje
zachování pouze 2100 pošt v České
republice. Zbylých 1100 venkovských
poboček odsuzuje k postupnému
zániku nebo transformaci, která se
ukazuje být nevhodná. Tato petice
byla prostřednictví krajského zástupce
Sdružení místních samospráv rozeslána všem obcím Královéhradeckého kraje. Mohli jste je vidět nejen na
obecních úřadech, ale také například
v obchodech na vesnicích.
Jak jistě víte, první etapa našeho společného boje byla úspěšná.
Shromáždili jsme téměř 77 000 podpisů občanů a premiér Rusnok informoval o tom, že jeho vláda už návrh
na stanovení minimálního počtu pošt
na 2 100, projednávat nebude. Nyní
nastupuje nová vláda a tato hrozba
neustále trvá. Na základě početných
návrhů starostů byl sběr podpisů
prodloužen do konce ledna. I nadále tedy budeme usilovat o zachování
stávajícího počtu venkovských pošt.
Jak bude naše snažení úspěšné, se dozvíte na www.smscr.cz.
Zdroj: SMSČR



Pošta Dolní Přím. Foto: Jana Pečenková
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Silvestrovská půlnoc s táborákem
Mokrovousy - Závěr roku 2013 byl
v Mokrovousích plný společenských
událostí. S dětmi jsme vyřezávali
dýně, pro dospělé se konala přednáška o zdravé výživě a kosmetice, koncem listopadu jsme zdobili perníčky.
Prosinec jsme zahájili tradičním
rozsvěcením vánočního stromu
u zvoničky, tentokrát na téma S čerty
nejsou žerty aneb Mokrovousy hříšná
ves. Kromě krásného vystoupení
dětí ze školy z Dohalic mohli účastníci na venkovní projekci také vidět
Video roku 2013 a spoustu fotografií
ze života Mokrovous. Nechybělo ani
cukroví, svařák a uzené speciality,
které mohli všichni zakoupit již tradičně za „vousy“.
31. prosince se místní chvíli před
půlnocí sešli na návsi u zvoničky.
Vyzbrojeni šampaňským a rádiem,
abychom „nezaspali“ půlnoc. Ne-

chyběl ohýnek v připraveném železném koši, neboť při přípravách
se počítalo přeci jen s trochou zimy.
Ale počasí připomínalo nakonec
spíš jaro. O půlnoci všichni přítomní
společně přivítali nový rok. Po přípitku následoval ohňostroj, který se
v letošním roce velmi vydařil. Bylo
to příjemné sousedské setkání, tentokrát obohacené o něco velmi netradičního. No schválně – kdo ze čtenářů si v zimě opéká venku na ohni
buřty? Zdá se to jako nereálné, ale
opravdu to jde - i chvilku po půlnoci
- si pochutnat na tradiční táborákové
specialitě. Jen to šampaňské k tomu
moc neladilo. Přítomní pánové to vyřešili - skočili si domů pro pivo. Uvidíme, jestli tradice zůstane zachována a shledáme se za rok v tento čas
s tím samým nápadem.
Jana Pečenková, starostka obce



Silvestrovská noc na návsi v Mokrovousích. Foto: Bc. Jan Vrabec



Vánoční tvoření. Foto: Mgr. Petr Soukal



Čertovské vystoupení v MŠ a ZŠ Mžany. Foto: archiv školy

Adventní dílna

Vánoční čas v Lodíně - punč, svařák, čaj i koláčky
Lodín - Vánoční čas začal
v Lodíně během první adventní neděle. Maminy vše připravily
s dětmi - tradičně se začalo v sálu
obecní hospody, kde všichni zdobili a aranžovali, a k večeru se
osazenstvo přesunulo na náves,
aby společně s dalšími příchozími

(a bylo jich letos požehnaně) rozsvítili vánoční strom.
Děkujeme maminám za perfektní organizaci a personálu
místní hospody za výborné občerstvení - punč, svařák, čaj i koláčky
chutnaly znamenitě!
Mgr. Petr Soukal

PEKLO v mžanské škole
„Čerti a čertidla, vařili povidla
a malý čertíček, spálil si prstíček,
když si chtěl osladit, svůj mlsný
jazýček,“
předříkávali ti nejmenší čertíci při
míchání povidel velkými vařečkami
v kotli. A ještě spousta dalších říkadel,
básniček, písniček zaznělo 3. prosince
na „Čertím dnu“, který se konal v celém zařízení Základní a mateřské školy ve Mžanech.
Zvláště budova mateřské školy se
změnila k nepoznání. Rázem se z ní
stalo peklo se vším všudy. Všude
samý čert – velký, malý, kam jste se
jen podívali. Řinčení řetězů, šustění
metliček, pekelný oheň a kotle, sirný
zápach, na stolech pokrmy z cibule,
česneku, brambor, sušených švestek
a kyselého zelí.
Čerti starší kategorie ze základní
školy přišli také s troškou do mlýna.
Předvedli malým čertíkům své čer-

toviny. Přednášeli, zpívali, tančili, hráli a nakonec i rozdávali něco na zub.
Tuto úžasnou atmosféru sledovalo
kolem osmdesáti rodičů a prarodičů, kteří měli možnost po představení posedět při kávě nebo se vydat
do prostor základní školy. Mohli se
zapojit do čertovské dílny, vyrobit si
předmět s čertovskou tématikou a nechat si ho ve škole vypálit v keramické
peci, se kterou se můžeme chlubit již
od letošního září. Této možnosti využila polovina zúčastněných.
K tomu jim bylo nabídnuto čertovské pohoštění, které vyhánělo
čerty z těla. Chceme poděkovat všem
zúčastněným za příjemná slova díků,
za úsměvy na tvářích a slibujeme, že
se budeme snažit nalézt příležitost,
abychom se opět u nás ve škole sešli.
Velký dík patří také pracovníkům
školy, kteří se na akci podíleli.
Věra Vecková, ředitelka školy
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Podzim v Nechanicích
patří tanečním
Nechanice - Kulturní dům již po
několik let ožívá v podzimních měsících hudbou a tancem. Od září
do poloviny prosince zde probíhají
taneční kurzy pro mládež. O oblíbenosti tance není pochyb, protože
kurz je každoročně naplněn a zájemci
se hlásí již po ukončení předchozího
kurzu. Mezi zúčastněnými je nejen
mládež z Nechanic, ale i z okolních
obcí. Tradiční výuka tance je doplněna výukou společenského chování na
rautu, výstavě a při různých společenských setkáních. Mezi běžné
kurzy jsou zařazeny tři prodloužené
kurzy, na kterých mohou tanečníci

Stěžery - Velkým přínosem pro
naše obce se ukázala být vzájemná
a velmi úspěšná spolupráce vedení
obce a místní školy. Pod vedením
ředitelky paní Mgr. Jaroslavy Pavlů
a týmu pracovníků základní i mateřské školy se podařilo uspořádat v loňském roce mnoho akcí. Děti dělaly
po celý rok radost nejen svým vyučujícím, svým rodičům a prarodičům,
ale i mnohým našim občanům. O některých akcích jsme Vás již informovali. Připomeneme tedy jenom
ty prosincové:
První
adventní
neděli
byl
slavnostně rozsvícen vánoční strom
při vystoupení dětí ze základní
školy. Vůně svařáku i cukroví, napečeného ochotnými maminkami
a učitelkami a vánoční koledy přitahovaly další a další účastníky. Za
zajímavost této akce lze považovat to,
že Stěžery nerozsvěcují jehličnan, ale
lípu, kterou mají od loňského roku
v erbu. Videozáběry z této akce lze
zhlédnout na internetovém odkazu:
http://youtu.be/b8fEYHniIis.
Za odměnu připravily pracovnice

Hněvčeves - Letí to jako voda
a už tu byl zas - kouzelný vánoční čas.
Vytvořit příjemnou atmosféru plnou
pohody a hezkých chvilek někdy bohužel překazí nečekané události, ale
život jde dál. Snažíme se v rychlém
tempu dnešní doby trošku zvolnit
a pobýt nejen doma, kdy nás všechny
přitahuje do kuchyně vůně cukroví.
Rádi se sejdeme i u společenských
událostí v naší vesničce.
Adventní čas jsme zahájili v nově
zrekonstruované hale tradiční čes-

a tanečnice provést na parketu své
rodiče a známé. Závěr tanečních
patří věnečku, který je příjemnou
tečkou pro všechny zúčastněné.
Zakončením tanečních však život
v kulturním domě neutichá, začínají
totiž vánoční svátky a ty jsou spojeny se spoustou vánočních koncertů
a představení. K těm tradičním patří
vystoupení nechanické základní školy, ZUŠ z Hořic a koncert ženského
komorního sboru Cantus Feminae.
Probíhají zde i četná vánoční posezení.
Kateřina Nováková



Kurzy tanečních v kulturním domě. Foto: Kateřina Nováková

Kdo spojuje stěžerské občany?

obecního úřadu pro nejmenší děti
mikulášskou besídku. Úlohy čerta,
Mikuláše a anděla se zhostili starší
žáci naší obce. Po rozdání dárků byla
dětem promítnuta Pohádka o krtkovi.
Také naši senioři byli pozváni na
tradiční vánoční besídku členkami
sociální a kulturní komise. I tuto akci
výrazně zkrášlila vystoupení dětí,
a to malých z mateřinky i větších
ze školní družiny. Sladkou tečkou pak
bylo pohoštění a malé dárečky z rukou těch nejmenších. Setkání bylo
milé, přátelské a opravdu vánoční.
Všechny výše uvedené akce by nebyly tak úspěšné a tak hojně navštěvované, kdyby nebylo vynikající
spolupráce pracovníků školy, rodičů
a vedení obce. Ukazuje se, že se vyplácí investovat do dětí. Obci se totiž
dobrá spolupráce vrací bohatě zpět.
Obec v loňském roce investovala
do budovy ZŠ i MŠ značné finanční
prostředky. Podařilo se za přispění
dotace ze Státního fondu životního
prostředí zateplit budovu MŠ v celkové hodnotě 4,1 mil. Kč. Do bu-

dovy ZŠ pak byly investovány téměř
3 mil. z prostředků obce na stavební
úpravy. Byla zřízena nová pátá třída
a v podkroví vybudována dvě veliká
a moderní oddělení školních družin.
Můžeme se tak chlubit tím, že v naší
obci mohly být umístěny všechny
děti do MŠ a zároveň obec získala
ucelený první stupeň ZŠ.
V době již po uzávěrce tohoto čísla



Vystoupení dětí ze školní družiny. Foto: Jana Harantová

Předvánoční čas v Hnevčevsi

kou domácí zabíjačkou. Od brzkého
rána se připravovaly vepřové speciality, zdobil sál, aby přítomní sousedé
mohli k večeru poškádlit své chuťové
buňky a popovídat si u kávy či sklenice piva. Tvořiví jedlíci si v zadní části
sálu vyrobili krásné adventní dekorace – věnce, sněhuláky, svícínky nebo
třeba dárek pro někoho blízkého.
Další sobotu letos poprvé děti přinesenými ozdobami zkrášlily před
halou vzrostlou borovici, kterou jsme
po setmění rozsvítili. Nádhera! Stro-

proběhne ve Stěžerách 1. Společenský
ples, pořádaný právě naší Základní
a mateřskou školou. Zde se sejdou
jen dospělí, ale předtančení předvedou opět děti - kroužek stěžerských
mažoretek a hudebně pohybový
kroužek. Z výtěžku plesu budou
zpětně financovány aktivity pro děti.
Ing. Dagmar Smetiprachová
starostka

mek s dárky byl svědkem ještě jedné
tentokrát netradiční události. Pozvání k nám už podruhé přijala velmi oblíbená kapela Moravanka, nyní
s vánočním koncertem. Sál byl plný
a všichni se moc těšili na známé zpěváky a hudebníky. Vystoupení předčilo všechna očekávání. Vedle klasických písní jsme se zaposlouchali
i do písní vánočních a byl to pro nás
nezapomenutelný zážitek. Naladěni
na tu správnou notu lidé spokojeně
odcházeli.

V závěru roku nechyběly ani
výroční schůze hasičů a myslivců
a setkání sousedů při vítání nového roku. Jedna událost nám chybět
bude, a to půlnoční mše v místním
kostele. Ale život jde dál a je dobře, že i když někteří odcházejí, je tu
stále dost lidí ochotných zpříjemnit
společné chvíle a pobavit ostatní třeba právě v předvánočním čase. Všem
za organizaci akcí moc děkujeme
a těšíme se na vás v roce 2014.
Blanka Domkářová

zpravodajství obce
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Nad Kunčicemi létali draci
Kunčice - 2. listopadu loňského
roku se v 10 hodin nad zahradou
Centra volného času v Kunčicích
vznesli do oblak draci. Bylo to
celkem s podivem, protože bylo
pěkné počasí a vítr foukal jen slabě. Třem desítkám účastníků to
však nevadilo. Kromě pouštění
draků byly totiž připraveny také
dračí soutěže, a tak děti spokojeně
malovaly drakovi mašle na ocásek, prolézaly dračí bludiště a kdo
chtěl, mohl si dokonce malého
dráčka vyrobit z papíru. Na konci čekala na účastníky odměna
z dračího pokladu. Společně jsme
prožili příjemně strávené dopoledne, které si užily jak děti, tak
i rodiče. Tatínkové, kteří statečně
pouštěli draky, asi nejvíce.
Vloni 6. prosince v podvečer
navštívil Centrum volného času
Mikuláš se svým doprovodem.
Cesta rodičů s dětmi za Mikulášem však začala být odpoledne

ještě dobrodružnější, než jsme
čekali. Na severní Německo totiž
udeřila mohutná bouře Xaver
a silný vítr dorazil také k nám.
Každou chvíli byl vypnut proud
a celé Kunčice se ponořily do
tmy. V tělocvičně CVČ se přesto
na Mikuláše těšilo více než třicet
dětí, od miminek, která sotva začala chodit, až po malé školáky.
Svítilo se, jako za starých časů,
svíčkami a kdo měl masku čertíka, náramně se mu hodily svítící rohy. Mikuláš každého oslovil
jménem, pochválil a někdy také
maličko pokáral. Všechny děti
dostaly od anděla balíček a po
Mikulášově odchodu si ještě
mohly pohrát v herně rodičovského centra.
Děkujeme za statečnost všem
malým i velkým a všem, kdo se na
přípravě setkání podíleli.
Mgr. Ludmila Valešová, CVČ
Kunčice


Drakiáda - zahrada CVČ Kunčice sobota 2. 11. 2013. Foto: R. Vyčítal

Nová střecha budovy obecního úřadu i místní komunikace

Sovětice - Rok od roku je práce pro
obecní úřad těžší a časově náročnější.
Už se nestačí věnovat obci pár dní
v týdnu, ale je to nutné prakticky
denně, i po nocích. Člověk by si mohl
myslet, že nejvíce času zabere příprava stavebních povolení, kolaudace staveb, ale není tomu tak. Dnešní
obecní úřady přímo drtí úřední šiml,
a to často úplnými nesmyly. Bohužel,
jestli před lety stačil k účetnictví obce
jeden šanon za rok, tak dnes to jsou
i čtyři. To nás ovšem nesmí odradit
od práce, která je důležitá a je od nás
očekávaná.
V nejmenovaném časopise bylo
jednou napsáno motto: „Ptám se,
co pro nás obec opět udělá, ale nepřemýšlím, co bych mohl udělat já
pro ni…“ . Naštěstí v Sověticích
a Horních Černůtkách je spousta občanů, kteří obětují volný čas pro svou
obec a za to jim patří obrovské díky.
V roce 2013 se podařily dotáhnout
do úspěšného konce projekty, z nichž
jeden byl rozpracován už od roku
2010. Tím byla rekonstrukce místní
komunikace v obci Sovětice. Byla podpořena dotací z POV Královehradeckého kraje, a to 50% z celkových nákladů.
Druhým projektem byla celková rekonstrukce střechy, kdy už havarijní
stav popraskané krytiny ohrožoval
děti hrající si na dětském hřišti. Tuto
kritickou situaci byl obecní úřad nucen

urychleně řešit. Ani v tomto případě
bychom nemohli dotáhnout projekt
do konce, nebýt dotace získané z Ministerstva pro místní rozvoj, která
pokryla cca 80% nákladů na rekonstrukci.
Jsou však i stavby, jako je například „Petříkův most,“ na který má
obec zpracovanou projektovou dokumentaci, ale výše nákladů přesahuje
možnosti obce k realizaci samotné.
Není nám nic platný ani fakt, že se tato
stavba nachází v chráněné krajinné
oblasti NATURA 2000. Dotační tituly
MŽP míří totiž převážně na zateplení
budov, nicméně na tomto projektu
budeme usilovně pokračovat i v letošním roce.
Po dlouhých peripetiích se podařilo uzavřít administraci k projektu
biologické rybníky a nyní již podáme
žádost o územní rozhodnutí, po které bude následovat projektová dokumentace pro stavební povolení.
Jednou z nejdůležitější a základní
věcí pro Sovětice a Horní Černůtky je
pořízení nového územního plánu obce,
včetně digitalizace, ve kterém se řeší
rozvoj obcí jako takový a bez tohoto
dokumentu nebude možné provést jakoukoli stavbu, která nebude v tomto
plánu uvedená. Právě proto je důležitá
součinnost občanů při zpracování (řeší
se na každém veřejném zasedání).
V roce 2013 nezaháleli ani hasiči.

Vlastním přičiněním za práci mimo
katastr obce a pomocí při loňských povodních získali dotaci z KÚ v hodnotě
105 000,-Kč , která je použita na vybavení SDH Sovětice, a to na ústroje,
které splňují přísné normy.
Další dotace, se kterou byl Sbor
dobrovolných hasičů v Sověticích úspěšný, byla dotace podaná
prostřednictvím MAS Hradecký venkov na SZIF. Bylo požádáno o věcné
vybavení v hodnotě cca 300 000,- Kč
a projekt byl úspěšný. Řešením tohoto projektu je materiálové vybavení
na splnění norem pro zásahy JPO III.
Nově získá jednotka 4 dýchací pří-



stroje, 8 přileb, 2 protipovodňové stěny, 2 mobilní a 2 kapesní radiostanice,
1 elektrocentrálu a 1 plovoucí čerpadlo. Dotace na tento projekt činí 80%
nákladů. SDH Sovětice zasahuje i do
historie, a to nákupem 100 let staré
koňské stříkačky, na které nyní pracuje
spousta členů SDH a také dobrovolníků. Doufáme, že se práce podaří
a v červnu letošního roku budeme
moci představit nového člena našeho
sboru na Poháru starosty obce v Sadové, která je stejně jako obec Hněvčeves naším spřízněným partnerem.
Aleš Krátký,
starosta obce

Budova obecního úřadu po rekonstrukci. Foto: Matěj Krátký
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Horní Černůtky - Jaký byl advent u nás?
Především počasí vůbec
neodpovídalo tomuto
svátečnímu vánočnímu času. Ale
navzdory tomu jsme na 1. adventní neděli rozsvítili vánoční strom
na návsi. Když přišel čas Mikuláše,
i ten si našel cestu k našim dětem
a obdaroval je drobnými dárečky.
U vánočního stromu jsme se sešli ještě na Štědrý den odpoledne,
aby zazněly krásné vánoční koledy
a abychom si navzájem popřáli
krásné Vánoce a dětem bohatého
Ježíška. Mezi svátky jsme usoudili,
že mlsání a lenošení už bylo až dost
a vyrazili jsme na turistický výšlap. Tentokrát jsme navštívili Pod-

Tři králové v Horních Černůtkách
trosecká údolí. Vycházka byla moc
příjemná.
A už je tu 6. leden a Tři králové.
Ti opět do našich domovů zavítali
s koledou na rtech. A samozřejmě
neodcházeli s prázdnou. Velkou pochvalu zaslouží naši Tři králové Maruška, Terezka a Patrik, kteří se sami
rozhodli, že vykoledované penízky
pošlou jiným dětem. A tak se také
stalo. Částka to nebyla veliká, ale
doufáme, že udělala radost dětem
v Dětském domově v Nechanicích.
Příchod Tří králů do našich
domovů nám připomněl, že čas
adventu - čas vánoční je definitivně
u konce.
Eva Hladíková, Horní Černůtky



Tři králové Maruška, Terezka a Patrik při svém koledování.
Foto: Jolana Černá

Podzimní šlápota aneb zavírání lesa a studánek
Stračov - Každý rok pořádá TJ
Sokol Stračov Podzimní šlápotu zavírání lesa a studánek ve spolupráci s myslivci ze Mžan. Stejně
tomu bylo i v sobotu 9. listopadu
loňského roku, kdy účastníci měli
před sebou trasy od 5 km do 10
km. V podzimním podmračeném
počasí se účastníci „Podzimní
šlápoty“ nenechali odradit a po
obědě vyrazili na poslední letošní
pochod pro zdraví. Trasa vedla po zpevněných komunikacích
i lesem a končila na palouku blízko hájenky ve Stračovské Lhotě.
Na palouku ukončila celou akci
přednáška o dančí zvěři. Dále byly
předvedeny ulovené trofeje daňků

(paroží) a střelba ze vzduchovky na
terč. Samozřejmostí byl i táborák,
opékání klobás a příjemný pobyt
u sálavého táboráku. Pochodu se
zúčastnili i senioři ze Stračova,
Josef Zámečník (88) a Zdeněk
Charvát (86). Jejich vitalita je obdivuhodná a všichni přejeme, ať
jim ještě dlouho, dlouho vydrží.
Všichni účastníci se z turistického
pochodu vrátili v pořádku, zdravě
provětraní a protáhnutí. Celá akce
se i přes podzimní pošmourné počasí povedla a účastníci se již těší
na další společné akce pod záštitou Tj Sokola Stračov a myslivců ze
Mžan.
Břetislav Hnízdil



Zdeněk Charvát a Josef Zámečník na podzimní šlápotě.
Foto: Břetislav Hnízdil

Z činnosti Českého zahrádkářského svazu v Boharyni
Boharyně - V roce 1955 zde byl založen Český ovocnářsko – zahrádkářský svaz, který se v srpnu změnil na
Český zahrádkářský svaz v Boharyni.
Spolek má 83 členů nejen z Boharyně,
ale i z jiných obcí, např. z Puchlovic,
Roudnice, Babic, Kunčic.
Členové zahrádkářského svazu se
podílejí na kulturním a společenském
životě v obci. Starají o zeleň kolem
drobných památek v obci, jako jsou pomníčky, křížky a zvoničky, pravidelně
upravují prostranství před hřbitovem.
Díky finanční podpoře Obecního
úřadu v Boharyni pořádá spolek každoročně dva tematické zájezdy. Cílem
jsou výstavy zaměřené na pěstování
ovoce, zeleniny a květin, zajímavá
zahradnictví, známé parky nebo zahrady, kulturní památky. V roce 2013
v květnu navštívili členové svazu zahradnictví v Čáslavi. Další zastávka
byla v Kutné Hoře, kde se podívali

do chrámu Svaté Barbory a kostnice.
Podzimní zájezd mířil do Litoměřic na
výstavu „Zahrada Čech“.
V průběhu roku pořádá ČZS obvykle dvě společenské akce v letním
období a před koncem roku, obě spojené s pohoštěním a hudbou. Tato setkání slouží nejen k pobavení, ale současně i k vzájemné výměně zkušeností
při pěstování ovoce, zeleniny a květin.
I letos na výroční valné hromadě,
která se bude konat v měsíci březnu, se
členové sejdou, aby zhodnotili uplynulé období a předali malý dárek členům,
kteří dosáhnou v letošním roce významného životního jubilea. Jako každoročně bude součástí valné hromady
i odborná přednáška předsedy
Okresního výboru ČZS Hradec Králové, Ing. O. Macla, samozřejmě zaměřená na zahradničení.
Josef Samek
předseda



V zahradách Pražského hradu 2011. Foto J. Hrdina

Kulturní a sportovní akce měst a obcí Nechanicka
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1.2. 15:00 hod Kouzelný karneval.

KD Nechanice

1.2. 20:00 hod Hasičský ples. Hraje skupina Svižná těla.

Těchlovice

2.2. 17:00 hod Pan radní si neví rady. Komediální fraška ochotníků z Předměřic nad Labem.

KD Nechanice

7.2. 20:00 hod 23. Městský ples Nechanice.

KD Nechanice

8.2. 14:00 hod Výroba přání a dárkových krabiček. Šikovné ručičky.

Stračov

8.2. 20:00 hod Sportovní ples. Hudba Sonet.

Dohalice

9.2. 20:00 hod Hasičský ples. Obecní hostinec.

Dolní Přím

14.2. 20:00 hod XVII. Společenský ples. Hraje James Band.
O pohár Rady města Nechanice - soutěž kolektivů Mladých hasičů z okresu HK.

15.2.

BŘEZEN 2014

KD Nechanice

15.2. 14:00 hod Dětský karneval. Hostinec Na Kopečku.

Hrádek

15.2. 20:00 hod Rockový ples. Hraje skupina Forsáž.

Boharyně

22.2. 14:00 hod Leptání skla I. - váza. Šikovné ručičky.

Stračov

22.2. 20:00 hod

Hasičský ples. SDH Sovětice a Hněvčeves. Předprodej vstupenek Aleš Krátký 605849282. Hudba
Hněvčeves
Lyra Club.

26.2. 18:00 hod Katalánsko není jen Barcelona. Přednáška Ing. Macla.

CIS Stěžery

28.2. 20:00 hod Obecní ples. Hostinec Na Kopečku. Zahrají Svižná těla.

Hrádek

7.3. 20:00 hod 4. Obecní ples.

Lodín

8.3. 14:00 hod Výroba svíček I. - z parafínu. Šikovné ručičky.

Stračov

15.3. 08:00 hod Nohejbalový turnaj.

Hněvčeves

15.3. 15:00 hod Dětský karneval. V Obecní hospodě.

Boharyně

15.3. 15:00 hod Dětský karneval. V 1. Obecní hospodě a v tělocvičně OÚ Stěžery.

Stěžery

15.3. 20:00 hod Ples sportovců. V 1. Obecní hospodě a v tělocvičně OÚ Stěžery.

Stěžery

15.3. 20:00 hod Obecní ples. Obecní hostinec.

Dolní Přím

15.3. 20:00 hod Společenský ples. Hraje skupina LYRA club.

Těchlovice

16.3. 14:00 hod Dětský karneval. Pořádá SDH Sovětice a Hněvčeves.

Hněvčeves

19.3. 18:00 hod Nově objevené pyramidy v Evropě. Přednáška pana Voňky.

CIS Stěžery

Výstava historie a tradice divadla v Nechanicích.

19. až 25.3.

KD Nechanice

22.3. 10:30 hod 1. ročník silničního běžeckého závodu OKOLO STRAČOVA. Bližší info www.milanjanata.tym.cz.

Stračov

22.3. 14:00 hod Vynášení Morény. Tradiční loučení se zimou. Sraz u hasičské klubovny.

Mokrovousy

22.3. 14:00 hod Jarní a velikonoční dekorace. Šikovné ručičky.

Stračov

23.3. 17:00 hod Rozmarný duch. Anglická duchařská komedie v podání NOS.

KD Nechanice

30.3. 16:00 hod Travesti revue Techtle Mechtle s nadčasovým zábavným pořadem "2 106"

KD Nechanice

5.4. 14:00 hod Kraslice podle našich babiček. Šikovné ručičky.

Stračov

5.4. 15:00 hod Maškarní disko-odpoledne pro děti.

Lodín

5.4. 20:00 hod Maškarní diskotéka.

Lodín

9.4. 14:30 hod Jarní dílna v mateřské škole.

Stračov

9. až 11.4.

DUBEN 2014

Stěžery

12.4.

IV. Ročník soutěže O nejkrásnější kraslici Stračova a Klenice.

Stračov

Velikonoce na zámku. Zámek otevřen do pondělí 21.4.

Zámek Hrádek

12.4. 15:00 hod Velikonoční dílna pro děti i dospělé.
14. až 15.4.
21.4.

9:00 hod

Lodín

Výstava kraslic, velikonočních tradic a zvyků.

Stračov

Mše svatá v zámecké kapli sv. Anny. Celebruje p. Marián Benco.

zámek Hrádek

26.4. 10:00 hod Mikroregionem na kole. Tradiční cyklistický výlet.

Nechanice

26.4. 16:00 hod Koncert komorního ženského sboru Cantus Feminae. Kostel sv. Jiří.

Hrádek

26.4. 20:00 hod Pouťová zábava.

Hněvčeves

30.4.

Tradiční pálení čarodějnic.

Lodín

30.4.

Tradiční pálení čarodějnic.

Mokrovousy

30.4. 19:00 hod Pálení čarodějnic v areálu TJ Sokol Stěžery.

Stěžery

NOVÉ
centrum služeb
SOVĚTICE 29

pedikúra • masáže • nehtová
modeláž • kosmetika • kadeřnictví
prodlužování řas
objednávky:
Kosmetika • 604843737
Masáže • 605252140
Kadeřnictví • 736784756
Manikérské a pedikérské služby,
nehtová modeláž • 731465496

Šrotovníky na obilí pro zpracování zrn kukuřice,
pšenice, ječmene, ovsa, rýže a dalších. Možnost
změny hrubosti šrotu pomocí výměnných sít.

spolky
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Dokončený sportovní areál v obležení tenistů a floorbalistů
Sadová - V uplynulém roce se opět o
kus pokročilo v opravách a zvelebování
naší obce, a to i přesto, že v jarních měsících bylo dlouho nepříznivé deštivé
počasí, které zpozdilo zahájení prací.
Místní komunikace se dočkaly,
hlavně v části „Na Rozkoši“, oprav
úseků propadlých po dřívější výstavbě
plynovodu a také nového osazení dopravními značkami. K tomu byly také
vybudovány dva osvětlené přechody
pro chodce.
V polovině obce bylo drátové vedení veřejného osvětlení nahrazeno
izolovanými kabely a byla tak zajištěna
spolehlivost osvětlení ulic i za silného
větru. Současně to byla také příprava
na letošní rok k výměně starých svítidel
za nová úsporná LED svítidla.
Došlo k vybudování další větve
veřejného vodovodu, umožňujícího
zásobování firem Lindr, MaR Final,
budoucí provozovny firmy Nekvinda
a připravovaný penzion pro seniory
vodou. Protože se České dráhy rozhodly zbavit budovy bývalého nádraží, tak
jsme raději získali tuto stavbu do svého
vlastnictví, abychom předešli volnému
prodeji a rizikům z toho plynoucím.
Byla dokončena výměna oplocení
hospodářského dvora a vylepšeny
podmínky pro odkládání a třídění
odpadu z domácností. Nyní se ob-

čané naší obce mohou zbavit veškerého odpadu, včetně bioodpadu. Díky
dobré výtěžnosti vytříděného odpadu
se nemusí pro rok 2014 zvyšovat poplatky za svoz popelnic. Občané i firmy
z kterékoliv obce u nás mohou zdarma
odložit jakékoliv vysloužilé elektrospotřebiče. Otevřeno je každý pracovní
den od 7 do 15,30 hod a každou neděli
od 11 do 11,30 hod. Občané okolních
obcí (Mžany, Dohalice, Mokrovousy,
Třesovice, Sovětice a Hněvčeves) zde
mohou navíc uložit větve z ořezu stromů a keřů. Přístup je volný a časově neomezený, prostor je střežen kamerou,
aby se zde neobjevil nežádoucí odpad.
Největší investicí bylo dokončení
areálu v okolí sportovního hřiště, kde
vedle tréninkové tenisové zdi a asfaltového povrchu před ní bylo vybudováno dětské hřiště s bezpečným
gumovým povrchem. Pro pořádání
dětských dní, sousedských posezení
a různých turnajů bylo vylepšeno zázemí, a to výstavbou udírny s grilem,
zastřešenou pergolou a vybudováním
zpevněných ploch, včetně asfaltového parkování před budovou obecního
úřadu. V okolí hřiště a vodní nádrže
bylo vysázeno mnoho listnatých stromů různých druhů.
Protože vybudování tohoto areálu stálo mnoho úsilí a prostředků a

tyto prostory jsou volně přístupné,
byla by škoda, aby došlo k jejich
poničení. Byl proto instalován kamerový systém s ukládáním záznamů, který sleduje nejen tyto stavby
a prostory, ale i některé další v obci.
Kamery se už několikrát osvědčily
a postupně je budeme rozšiřovat.
Nejvíce provozovaným sportem na
sportovním hřišti byl v loňském roce
tenis, a to především díky celosezónnímu turnaji nazvanému „Sadovská tenisová liga“. Loni se zúčastnilo z širokého
okolí 33 hráčů, na čele s vítězem Milanem Jedličkou ze Sadové. V letošním



roce proběhne již 4. ročník této soutěže
a přihlásit se je možné nejpozději do
konce února, a to na OÚ Sadová.
V loňském roce velmi úspěšně odstartoval floorbalový kroužek pro děti
od 4 let. Každou středu jej navštěvovalo
15-20 dětí, které se nechtěly na podzim
smířit s ukončením sezony, a tak po
dohodě s Obecním úřadem Hněvčeves
pokračuje kroužek nepřetržitě v jejich
hale. Kroužek je každou středu od 18-ti
hodin a přesto, že je mezi dětmi velký
zájem, jsou vedoucí kroužku připraveni ještě několik dětí přijmout.
Ing. Drahoslav Falta, starosta obce

Floorbalový kroužek v Sadové. Foto: Jiří Středa

POHÁDKOVÉ VÁNOCE S KAŠTÁNKEM

Mžany - Jako každý rok jsme se
i letos potýkali s problémem, jaké
téma zvolit pro vánoční koncert sboru Kaštánek. Jelikož jsme dětský sbor,
tak volba byla po chvíli jasná. Pohádkové Vánoce ještě ve Mžanech nebyly.
Pohádky k Vánocům neodmyslitelně
patří a vždy se na ně těší nejen malí,
ale určitě i velcí diváci.
Nelenili jsme a už od září jsme
s dětmi postupně vybírali a trénovali
písničky z oblíbených pohádek, které
jistě všichni známe. Jak se nám naše
práce povedla, jste mohli vidět v neděli 22. prosince 2013 v tělocvičně Základní a Mateřské školy ve Mžanech.
Netrvalo dlouho a kapacita
mžanské tělocvičny, která se nám
zkrášlila do stříbrno-modrých barev, se naplnila k prasknutí. Po 19.00
hodině potemněla světla, diváci ztichli
a netrpělivě vyhlíželi naše zpěváky
a zpěvačky, kteří se už řadili ke svému výstupu. Zahájili písní z pohádky Shrek. Po nástupu už nás čekala spousta písniček z oblíbených
pohádek (Popelka, S čerty nejsou
žerty, Tři oříšky pro Popelku, Mrazík),
ale samozřejmě i pár vánočních koled,
které podtrhly onu vánoční atmosféru.

Překvapením večera bylo vystoupení „umělců Petrohradského baletního souboru“ ze Mžan, kteří nám
předvedli tanec na hudbu P. I. Čajkovského – Labutí jezero. Všem našim tanečníkům (M. Dušek, L. Munzar, T. Valena a I. Bulíčková) velice
děkujeme.
Těsně před závěrem našeho koncertu pozvali moderátoři Denisa
Lindrová a Ing. Jan Vratislav ml. na
naše prkna, která znamenají svět
(alespoň tedy ve Mžanech), starostu
obce Mžany, pana Tomáše Valenu,
a pana Marka Jablonovského, který s námi nafotil kalendář pro rok
2014. Kalendář jsme s oběma pány
slavnostně pokřtili a popřáli všem
divákům nejen pohádkové Vánoce,
ale i celý rok 2014.
Ještě jednou děkuji všem, kteří se
podíleli na přípravách a průběhu koncertu, ale i následného úklidu po něm.
Těšíme se na Vás v červnu, kdy se
opět potkáme v mžanské tělocvičně
na RETRO koncertu Kaštánku. Čekají
nás nejen nejslavnější „pecky“ z 60.let,
ale i z muzikálů Pomáda, Hříšný tanec
nebo z filmu Rebelové.
Případní zájemci o kalendář
Kaštánku si jej mohou zakoupit

na Obecním úřadě ve Mžanech sboru Kaštánek stejně jako vstupné
v úředních hodinách (pondělí od z vystoupení. Děkujeme.
18.00 - 19.00 hodin) nebo objednat na
telefonním čísle 778019060. Výtěžek
Za dětský pěvecký sbor Kaštánek,
z prodeje kalendářů jde na podporu
Aneta Pršalová




„Umělci Petrohradského baletního souboru“ a jejich Labutí jezero.
Budova Kampeličky v Třesovicích na historické fotografii. Foto: archiv
Foto: Jiří Pršala
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Zámek Hrádek u Nechanic – co bylo, bude a nebude
Provoz zámku by se dal s trochou
nadsázky přirovnat k plavbě velkého parníku. Aby vše dobře šlapalo,
musíte mít dobrou posádku, která
udržuje stroj v pořádku, a kapitána,
který loď v rozbouřených vodách
zdárně kormidluje. Každý rok v březnu nabereme palivo, roztopíme kotel,
namažeme stroj a vyrážíme na plavbu, o které nevíme, jak dopadne. Jak
se stalo v posledních letech tradicí,
s pomyslnou plavbou začínáme na
Velikonočním ostrově a končíme ji
na ostrově Vánočním.
Co bylo: loňská úspěšná akce Velikonoce na zámku. Celkem přišlo
na zámek 2600 lidí a z toho více jak
tisícovka dětí. Že si k nám našly ces-

tu školy a školky, nám dělá velkou
radost. Naše další stěžejní víkendové
akce jsou v létě. V červenci Zahradní
slavnost, na kterou se přišlo podívat
přes tisíc lidí, a v srpnu na Zámecké
posvícení zavítaly skoro dva tisíce.
Na závěr návštěvní sezóny přišla
naše nejvýznamnější akce - Vánoce na zámku. Školy a školky nás
opět nezklamaly: za 10 dní si prohlédlo vánočně vyzdobenou expozici
3 tisíce dětí z celkového počtu skoro
7 tisíc návštěvníků! Takže nakonec,
i když jsme měli za celý rok o tisícovku návštěvníků méně (v roce
2012 to bylo asi 30 tisíc, v roce následujícím 29 tisíc), v tržbách jsme
na tom byli zase lépe. Mimo přípravy

a realizace akcí je spousta jiné práce, např. tzv. drobná údržba. Loni se
podařilo z velké části opravit střechu
zámku, prováděly se různé stavební
práce, opravy elektroinstalace, oprava
oplocení parku a jeho údržba po
regeneraci, spolupracovali jsme na
podkladech pro zadání projektů na
stavební úpravy bývalé čerpací stanice na vodu, domku bývalé vrátnice
čp. 38 a na dokončení fasády. A do
toho všeho probíhala skoro půl roku
inventarizace mobiliáře – čili všeho, co je v expozici a co máme ještě
v mnoha depozitářích.
A co tedy bude letos? Tradiční
akce opět proběhnou, ale těm letním chceme dát trochu jiný formát
a novou náplň (jak se dnes moderně
říká). Začneme opět Velikonocemi, dále bude následovat Hudební
festival. Neodmyslitelnou součástí Zahradní slavnosti a Zámeckého
posvícení budou zase kostýmové
prohlídky zámku s hraběcí rodinou
a jejím služebnictvem, ale pod staronovým názvem „Přijelo panstvo!“
(S kostýmovými prohlídkami jsme
začali jako jedni z prvních v republice
již před 20 lety!). Následně proběhne
Setkání s folklórem a závěr sezony



bude patřit akci vánoční. Doufám, že
budeme také dále pokračovat v údržbě areálu a že se snad začne dokončovat i obnova fasády zámku.
A co letos nebude? Nebudou
ohňostroje při letních akcích. Po
zralé úvaze jsem se rozhodl, že čeho
je moc, toho je příliš. Nechceme již
děsit domácí i divoká zvířata, zatěžovat naše okolí a přírodu, nechceme
být součástí toho rádoby moderního
dění v našich městech a vesnicích.
Stává se totiž běžným jevem, že se
každá sebemenší oslava neobejde bez
střílení rachejtlí a petard. Střílí se na
zahradách, střílí se na ulicích, střílí
se již skoro všude! Nemůžeme si na
jedné straně hrát na ochránce přírody a na druhé straně na ni nebrat
ohled jen pro chvilku pochybného
povyražení.
Doufám, že jsem Vás tímto sdělením neodradil od návštěvy zámku.
Jsem však přesvědčen, že jistě najdeme nějaké adekvátní řešení, jak
zatraktivnit náš noční program
při letních akcích. Přijďte se tedy
přesvědčit.
Ivan Šenk,
kastelán zámku Hrádek u Nechanic

Velikonoční výzdoba zámeckého interiéru. Foto: archiv

dne 6. ledna 2014 jsme pro Vás otevřeli novou veterinární kliniku na adrese Puchlovice 15, 503 15 Nechanice

tel.: 777826433, www.countryvet.cz

sport
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BĚŽCI POPRVÉ POMĚŘÍ SÍLY VE STRAČOVĚ
Stračov - Ve spolupráci s TJ
Sokol Stračov připravujeme pro
běžce jarní překvapení. Myšlenka,
která se zrodila již před několika
lety, začíná dostávat konkrétní
podobu. „Běžecký závod ve Stračově bude absolutní novinkou,
přesto věřím, že stojíme na prahu
dlouholeté tradice,“ říká Milan
Janata, hlavní organizátor akce.
V minulosti se běžecké závody konaly nejblíže v nedalekých
Hořicích, ale problém nesportující mládeže zastihl i hořickou
atletiku, a tak postupně věhlasné
závody jako „Po trati 300 zatáček
Gustava Havla“ nebo „Hořická
desítka“ zanikly. Nyní ovšem běh
začíná opět získávat na popularitě
a stračovský závod by mohl zacelit trhlinu v seznamu sportovních
akcí našeho kraje a stát se hlavní

běžeckou akcí regionu.
A jaký závod to vlastně bude?
Organizátoři naslouchají přání
závodníků a připravují rychlou silniční trať, na které si
budou všichni moci vyzkoušet, jak přes zimu natrénovali,
a třeba si vytvořit nový osobní rekord na 10 000 m. Termín připadl
na sobotu 22. března 2014. Závod
je určen široké veřejnosti a ten,
kdo by si na „desítku“ netroufl,
se může přijít alespoň podívat
a podpořit ostatní na trati. Určitě
se bude na co dívat.
Jednání o startu elitních českých běžců jsou v plném proudu
a pokud jim chcete vypálit rybník,
tak hurá do tréninku a v březnu
před Obecním úřadem ve Stračově na viděnou…
Kateřina Trnovská

sobota 22. března 2014
v 10:30 hod u obecního úřadu
Startovné: 50,- Kč (splatné při prezenci)
Další informace (foto trati, profil atd.) na

www.milanjanata.tym.cz

Karatisté TJ Sokol Stěžery - nábor nových členů stále probíhá

Stěžery - Náš oddíl, který již čítá
přes 30 mladých členů, se v loňském
roce zúčastnil prvních závodů.
V silné konkurenci závodníků
z celé ČR jsme obsadili dvě krásná třetí místa zásluhou M. Smolky

a M. Smetipracha. Závody ukázaly,
kde je potřeba se zlepšovat, a tak
jen tvrdým přístupem k trénování
můžou naši mladí počítat s úspěchem. Od září jsme také zahájili
nábor nejmenších adeptů, kteří se

pod vedením V. Munzara seznamují
s prvními krůčky karate.
Oddíl Karate funguje mimo jiné
i za výrazné podpory sponzorů Merida Hradec Králové a Veolia Voda
HK, kterým touto cestou děkujeme

a přejeme vše nejlepší v roce 2014.
Od ledna 2014 probíhá neustále
nábor nových členů a to v úterý od
17:30 a v neděli od 16:00. (Trenér Vítek Munzar - 1. dan)
Těšíme se na vás. Miloš Jedlička
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Volejbal ve Stěžerách

Stěžery - Již druhým rokem se la trénovat děvčata ve věku 7 – 8
stěžerské volejbalové družstvo let přehazovanou.
dětí ve věku od 12 do 14 let účastJana Dvořáková
ní okresní soutěže mládeže v šestkovém volejbalu. Soutěž hrají
Výsledky po podzimní části
družstva z Hradce Králové a blíz- soutěže H-JKY-1:
kého okolí. Tým složený převážně Poř. Družstvo
Utk. B.
z dívek je doplněný o tři hráče.
1 TJ Sokol Třebechovice p. O. B 6 12
Přestože děti pilně trénují dvakrát týdně ve stěžerské tělocvičně,
6 10
2 TJ Slavia Hradec Králové C
v soutěži se jim zatím mnoho
nedaří a po podzimní části jsou
4
8
3 TJ Sokol Pouchov A
na předposledním místě. Kromě
4
8
4 TJ Sokol Plotiště n. L. A
této soutěže se účastní také různých turnajů, např. v Kvasinách,
5 TJ Jiskra Nový Bydžov B
6
6
na hradecké Slávii či Pouchově.
6 TJ Sokol Stěžery A
6
6
Mladší část oddílu ve věku 9 až
12 let se účastní soutěží volejbalu
7 TJ Sokol Stěžery A
4
6
trojic nebo dvojic. A od září zača-

 Volejbalový oddíl - zleva: David Částka, David Kašpar, Lukáš Dvořák,
Adéla Tučková, Kristýna Stárková, Kateřina Slezáková, Aneta Strejciusová,
Markéta Chmelíková. Foto: Jana Dvořáková

Těchlovický turnaj ve stolním tenise
Těchlovice - Konec roku se již tradičně nesl ve znamení sportu. 28.
prosince se v odpoledních hodinách
sešli v místní tělocvičně příznivci
stolního tenisu, aby poměřili své síly.
Všechny účastníky přišli podpořit
i fanoušci, kteří napjatě sledovali celé

klání. Hráči se postupně utkali mezi
sebou ve dvouhře ve stylu „každý
s každým“. Největší úspěchy slavili
následující hráči: 1. Zdeněk Havlíček,
2. Martin Košťál, 3. Jiří Sehnoutek.
Po dvouhrách se přistoupilo ke druhé fázi turnaje, tou byly

čtyřhry. Dvojice spoluhráčů byly
určeny losem a dále se postupovalo stejně jako při dvouhře, „každý
s každým“. Svou snahu nakonec nejlépe zúročily tyto dvojice: 1. Zdeněk
Havlíček a Zdeněk Říha, 2. Pavel
Malý a Jiří Sehnoutek, 3. Jiří Lán

a Radek Lán.
Závěrečné vyhlášení vítězů se
uskutečnilo v místním pohostinství
„U Hysků“. Zde byli vítězové odměněni diplomy a cenami. Poté se rozproudily oslavy vítězství.
Bc. Zuzana Klazarová

Úspěšná hasičská sezóna žen z Lodína
výsledků), protože v prvním pokusu jsme dostaly N (neplatný pokus),
takže jsme do druhého pokusu šly
s nervozitou, ale povedlo se nám to a
dosáhly jsme nejlepšího času za celou
sezónu.
Dále jsme vyhrály putovní poháry v Opočně a v Častolovicích, které
se budeme snažit obhájit i v dalších
letech. Kromě Podorlické ligy jsme
zkoušely obstát i v jiných ligách jako
např. ve Východočeské hasičské lize
nebo v Pardubické lize. Celkem jsme
se zúčastnily patnácti závodů. Toto

Lodín – V loňském roce se nám
v soutěžích opravdu dařilo. Nastoupily
jsme do nich v nových dresech a mikinách, na které nám přispělo několik
sponzorů. Osazení družstva se opět
trochu změnilo, ale i přes tuto změnu
se nám povedlo vybojovat celkově
1. místo v Podorlické lize, která spočívá v zásahu na nástřikové terče.
Nejvíce
si
ceníme
výhry
v Častolovicích. Právě tam se rozhodovalo o tom, kdo bude vítězem
Podorlické ligy. Do poslední chvíle to
bylo opravdu napínavé (viz. tabulka

Družstvo
Lodín
Kvasiny
Semechnice
Opočno
Dlouhá Ves
Myštěves
Sněžné
Jeníkovice
Houdkovice
Trnov
Jílovice
Olešnice v O.H.
Vršovka

Soutěže
8.5. 29.6. 13.7. 20.7. 1.9.
4
3
3
0
0
5
0
1
0
0
/
/
/

5
4
3
0
1
/
2
0
/
/
/
/
/

0
4
3
5
0
2
1
0
/
/
0
0
/

5
2
3
0
4
/
2
0
/
/
/
/
/

4
5
2
3
1
/
0
0
0
/
/
/
0

7.9. 14.9.
4
2
5
1
3
/
0
0
/
/
/
/
/

5
3
2
4
0
/
0
1
/
/
/
/
/

Celkem
bodů
27
23
21
13
9
7
5
2
0
0
0
0
0

 Lodínské hasičky: Horní řada zleva: Kristýna Šavrdová, Petra
Šavrdová. Dolní řada zleva: Lucie Myslivcová, Markéta Strnadová, Lucie
Čížová, Veronika Dlesková, Lucie Šavrdová. Na zemi: Trenér hasiček
Jaroslav Keprta z Tutlek. Foto: Michal Korel
vše se nám podařilo za pomoci našeho trenéra Jaroslava Keprty z Tutlek a
za pomoci sponzorů. Tímto bych jim
chtěla za celé družstvo poděkovat.
Pokud někoho z vás článek oslovil

a měly byste zájem tento sport vyzkoušet (platí pro dívky/ženy od 15
let), neváhejte a ozvěte se na e-mail:
peetulinka03@seznam.cz.
Petra Šavrdová
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