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Sovětice a Horní Černůtky mají zlato
Sovětice - Vítězství v této soutěži
míří do Sovětic a místní části Horních
Černůtek. Záměrně zmiňuji obě obce,
byť oficiálně bývají uváděny pouze
hlavní. Horní Černůtky pro svůj velmi aktivní život se výraznou měrou
podílejí na tomto úspěchu, a to hlavně
díky Kubu přátel koní a a turistiky
(dále jen KPKT). Jejich práce se nedá
shrnout do pár řádků a tak doporučujeme návštěvu stránek www.hornicernutky.cz. Pro Sovětice a Horní
Černůtky je tento rok výjimečný
i tím, že 15. června 2014 uběhlo
přesně 50 let od sloučení obcí. Spolupráce gradovala v posledním desetiletí.
Jako běžný občan bych si řekl, že
to nic složitého není, přihlásit se do



soutěže o titul Vesnice roku. Podá se
přihláška a je to… Ovšem zasvěcení
lidé se zájmem o tuto prestižní soutěž
vědí, kolik úsilí a mnohdy let je třeba,
aby bylo dosaženo úspěchu. Týdny
zabere přihláška do soutěže a po jejím
odevzdaní se dva měsíce připravuje
propagace obcí, do které se zapojuje
mnoho občanů. Tato mravenčí práce
vrcholí brigádami na úpravu okolního prostředí, neboť většině lidí není
lhostejné, jak se jim v obci žije. Odměnou pak bývá pochvala od projíždějících turistů, která potěší ze všeho
nejvíce. Ani tak není úspěch v soutěži
zaručen. Do Vesnice roku se každoročně hlásí spousta nádherných obcí,
které se šikovně prezentují, a konkurence rok od roku stoupá. Proto si
nesmírně vážíme získaného ocenění. Slavnostní vyhlášení výsledků
proběhne 23. srpna 2014, kdy bude

Náves Sovětice. Foto: Aleš Krátký

připraven celodenní program s večerní posvícenskou zábavou. Více
na www.sovetice.cz. Odměna milion
korun mířící do našich obcí za vítězství v soutěži musí být použita na
investiční akci v rámci dotace přes
Ministerstvo pro místní rozvoj. Činí
pouze 80% celkových nákladů, to
znamená, že dalších 20% musí obec
dát z rozpočtu, což samozřejmě uděláme velmi rádi.
Velkým přínosem je práce s dětmi.
Vyslovuji obrovské uznání všem instruktorům a vedoucím, kteří pracují
asi s 50 dětmi. V červenci nás čeká
tradiční víkendové „soví stanování“
a poslední víkend v srpnu vystoupení
na MS v Německu v požárním sportu.
Velkou zásluhu na společenském dění
v obci mají občané ze Sadové, kteří se
jako členové SDH Sovětice zapojují celé léto do aktivit obce. Nesmíme



opomenout také spolupráci s SDH
Hněvčeves při spolupořádání některých kulturních akcí.
Na závěr se patří poděkovat.
Upřímný dík míří do obou stěžejních
spolků KPKT Horní Černůtky a SDH
Sovětice, bez nichž by byl život v obcích o mnoho chudší. Poděkování
patří také myslivcům, se kterými úzce
spolupracujeme, lidem v obou obcích, kronikářům, historikům, redaktorům i těm, kteří se starají o zeleň,
všem výše uvedeným a také občanům,
jejichž srdíčko přirostlo k našim obcím, byť jsou i zdaleka. Nesmím opomenout ani MAS Hradecký venkov
a Mikroregion Nechanicko, kde působíme již řadu let a spolupráce na vysoké úrovní je přínosem jak pro MAS
a Mikroregion, tak pro nás občany.
Aleš Krátký
starosta obce

Náves Horní Černůtky. Foto: Aleš Krátký

Pochod historických jednotek bojištěm 1866 u Hradce Králové
Třesovice - V předvečer oslav 148.
výročí bitvy u Hradce Králové proběhl v pátek dne 4. července 2014 tradiční, v pořadí již 9. pochod historických jednotek královéhradeckým
bojištěm, kterým si jako každoročně
připomínáme události z roku 1866.
Cílem těchto akcí je poutavou formou přiblížit nejširším vrstvám
obyvatel, orgánům státní správy a
samosprávy a zájemcům o vojenské
dějiny válečné události prusko – rakouské války roku 1866, která zasáhla do života nejenom desetitisí-

cům vojáků obou válčících stran, ale
zejména do života nejširších vrstev
obyvatel. V roce 2006 byla tato tradice založena historickými jednotkami
jako propagace období 1866 s cílem
rozšíření zájmu o problematiku prusko – rakouské války roku 1866.
Vlastní pochod začal v 9 hodin
ráno u obce Horní Přím v lokalitě u
Sv. Aloise. Jedná se o plastiku z 18.
století stojící na desce nesené čtyřmi
sloupy. Zde se nachází celkem 5 pomníků z války roku 1866 ev. č. 64,
168, 246, 415 a 421. Pomník ev. č. 64

je vysoký žulový jehlanec ozdobený
medailónem s antickými vojenskými emblémy věnovaný rakouskému
mjr. Ferdinandu Freundovi od 8.
pěšího pluku. Pomník ev. č. 415, vysoký pískovcový hranol na vrcholu
s vojenskými emblémy z litiny, je věnován padlým od tohoto pluku. Ev. č.
168 je pískovcový jehlanec věnovaný
146 rakouským a saským vojákům.
Ev. č 246 je vysoký pískovcový kříž
na hranolovém pomníku a ev. č. 421
je šachetní litinový kříž na hrobě
padlých vojáků. Vojáci v dobových

uniformách šli na sever od Sv. Aloise
do Dolního Přímu a podél zámku a
areálu mlékárny a sýrárny přišli do
obce Dolní Přím, kde se dali vpravo
obcí směrem na Probluz.
V Probluzi v parku proběhl po 10.
hodině pietní akt položením věnce
a čestnou salvou u pomníku ev. č.
400. Jedná se o mohutný pískovcový
stélový secesní pomník s bustou saského korunního prince Alberta a saskými královskými atributy.
... pokračování na str. 4
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C. K. řadový pěší pluk č. 18 a jeho historie
... pokračování z předchozího čísla
V tomto článku se budeme věnovat
hlavně vojenským vystoupením
„osmnáctky“ ve válce roku 1866
avšak ještě dříve se letmo podíváme
na bitvu u Solferina, která se odehrála 1859.
Bojoval zde 4. prapor bok po boku
s brigádou generálmajora barona
Reichlina. Prapor zde stál v záloze
a vzápětí byl povolán do boje. Vedl
si velice statečně, avšak Italové byli
v převaze, a proto se musely rakouské jednotky stáhnout. Během ústupu
se pluk musel bránit postupujícímu
nepříteli, který byl jejich bodáky
odehnán, a vojsko mohlo pohodlněji
ustoupit. Tím skončila bitva u Solferiny. Prapor zaplatil 18 mrtvými a 43
raněnými, z 29 pohřešovaných mužů
se větší část dostavila do ležení a ani
jeden muž nebyl zajat.
17. června 1866 vydal císař František Josef I. manifest, ve kterém vypověděl Prusku a Itálii válku (krom bojů
ve východních Čechách tzv. „severní
bojiště“ se válčilo i proti Italům tzv.
„jižní bojiště“). Následně 20. června i
Prusko vypovědělo válku Rakousku a
válečná mašinérie se rozběhla.
Tři prapory pluku byly zapojeny do
opevňovacích prací na pevnostech
Josefov a Hradec Králové, následně
pak 22. června byli posláni do Mnichova Hradiště, kde se měli dle propozic vrchního velitele rakouských
vojsk polního zbrojmistra Benedeka
uchýlit k obraně. Prusům se podařilo
v noci ze 26. na 27. června překročit
Jizeru. Piretova brigáda a s ní i pluk
pospíchal o půlnoci na pomoc Prusy
zadržet, ale přišel pozdě, zaujal pouze
obrannou polohu, k boji však nedo-

šlo. Prusové 27. června dále nepokročili. Pluk byl posléze stáhnut k Sobotce a pak k Jičínu.
Tři prapory pluku dorazily k Jičínu k 8. hodině ráno, v 10 hodin pak
společně s Piretovou brigádou vyrazili vojáci k městu Železnice, aby
se zde bránili proti Prusům. První a
třetí prapor měl za úkol bránit Železnici, ze které se téměř stala pevnost.
Druhý prapor pak měl s brigádou
obsadit blízké výšiny. Přišel rozkaz, že plukovník Hervay má s 1.
a 3. praporem postoupit ke dvěma
vrchům mezi obcemi Zámezí a Habčinou. Výpad, který byl proti nepříteli podniknut, byl ostrou střelbou
zlomen a později dohnal všechny
prapory k ústupu, ten byl však pro
3. prapor ztížen tím, že byl zastřelen
plukovní pobočník, který měl rozkaz vyřídit. Podobně na tom byl i 1.
prapor, který musel ustoupit před nepřátelskou rychlopalbou.
Po bitvě každý prapor ustupoval
jiným směrem. První ustupoval ke
Smiřicím, kde konečně dostal najíst a posléze byl nákladním vlakem
odvezen do Hradce Králové. Druhý
k Miletínu, kde se spojil s Piretovou
brigádou. Třetí byl do Hradce vyslán
přes Hořice.
Nastal den rozhodující bitvy, 3.
červenec, kdy po dnech horka nastalo
deštivé počasí, které dokreslovalo ponurou válečnou atmosféru. Pluk byl
do té doby ležením u Plotišť, když
došel rozkaz, aby odpochodoval na
pozice mezi obce Všestary, Rosnice,
Dlouhé Dvory a Rozběřice, kde měl
zaujmout postavení na levém křídle
1. sboru, opět pod Piretovu brigádu.
Regiment zde byl celou dobu jako zá-

loha a do bitvy nijak nezasahoval, až
kolem 3. hodiny odpolední. Na levém
křídle na Probluzi bojoval saský sbor.
Sasové bojovali s Rakouskem v této
válce bok po boku, avšak ztráceli zde
iniciativu a byli Prusy zatlačováni,
proto byla „osmnáctka“ poslána na
pomoc. Pluk postupoval přes pískové jámy a i přes nepřátelskou palbu Prusy z Probluze vytlačili, ale ne
nadlouho. Neustále postupující
nepřítel donutil
pluk k ústupu.
Když se ustupující
dostali
k Labi, nastal
další problém
nedostatek
ústupových
cest. Po přechodu řeky se dále
ustupovalo jak
k Holicím, tak i
k Pardubicím.
Tak skončila pro „osmnáctku“ bitva u
Hradce Králové.
Za celé tažení
ztratil pluk 26
důstojníků
a
1 156 mužů.
V následujících letech míru
byla postavena
celá řada pomníků
této
války, několik
z nich patří i
18. pluku. Svoje
pomníky
má
pluk ve Kbelni-

ci v areálu Ossária (ev. č. 102), na
Probluzi u kostela (ev. č. 249) a pak
v samotné katedrále svatého Ducha
v Hradci Králové.
Vojtěch Dolana
Zdroj: Publikace Osmnáctí vždy
vpřed. Bedřich Novák. www.18irhk.cz
- články od Lukáše Dulíčka.
... pokračování příště

NECHANICE ZÍSKALY MRAMOROVÝ ERB
Nechanice - 2. května 2014 převzal
starosta města pan Jiří Pechar od
mladého výtvarníka Štěpána Čížka
erb města Nechanice.
Štěpán Čížek se narodil 12. listopadu 1986 v Hradci Králové, kde
navštěvoval ZŠ a gymnázium. Byl
všestranně talentovaný, což se odrazilo v množství mimoškolních
sportovních, hudebních i výtvarných
aktivit. Výtvarné nadání převážilo,
proto se mu rozhodl plně věnovat.
V roce 2010 dokončil studium na
Střední uměleckoprůmyslové škole kamenosochařské v Hořicích. V
současné době navštěvuje fakultu
výtvarných umění FaVU VUT v
Brně. Během studia soukromě vystavoval v Mlázovicích (2008), Nechanicích (2008), Hořicích (2009),
Praze (2012), Brně (2013) a opět v
Nechanicích (2013).

Při poslední říjnové výstavě jsme
měli možnost spatřit velmi zajímavé,
převážně trojrozměrné práce vytvořené z kamene. Zde asi vznikl i
Štěpánův nápad vytvořit přímo pro
Nechanice jejich vlastní stylizovaný
erb a my se dnes můžeme pyšnit tímto originálním uměleckým darem.
Erb je nainstalován v kanceláři starosty města, skládá se ze dvou dílů.
Ve spodní části erbu je umístěn nápis
Nechanice, stylizovaný do podoby
kořenů, ze kterých vyrůstá stonek vytvořený z drahokamu. Ve druhé části
erbu spatříme růži, ta se skládá z pěti
dílů vyřezaných do mramoru.
Panu Štěpánu Čížkovi patří velké
poděkování za jeho dar městu Nechanice.
Hana Jarošová
místostarostka města



Starosta Jiří Pechar s autorem erbu Štěpánem Čížkem.
Foto: Zdeněk Zajfrt
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Noc kostelů v Dohalicích
Dohalice - Kostel sv. Jana Křtitele na Dohaličkách existuje v několika
stavebních podobách již od 14. století,
v dokumentech je zmíněn už v roce
1384. Z původního gotického kostela
ale zbyly pouze dva zvony (z let 1540
a 1609) a náhrobky dohalských pánů
(z 15. a 16. století). Od roku 1742 zde
stál další kostel (klenutá rotunda s lucernou), který se ale v roce 1888 zřítil. V roce 1896 nechal hrabě Harrach
vystavět stávající novogotický kostel,
který na konci minulého století díky
tehdejšímu duchovnímu správci, pateru Jiřímu Škodovi, prošel celkovou
rekonstrukcí.
Kostel je dominantou Dohalic
a blízkého okolí a vytváří zde po
několik generací genia loci. 23. května 2014 se všem zájemcům naskytla
jedinečná příležitost si kostel detailně
prohlédnout. Obecní úřad, dohalická
farnost a obecní spolky se připojily
k celorepublikové akci a uspořádaly
zde Noc kostelů. Program odstartoval po 17. hodině štafetovým během smíšených družstev 4 x 400 m
okolo kostela. Do závodu se přihlásilo deset týmů složených z místních i přespolních účastníků. V
urputném boji nakonec vyhrálo
družstvo Dohalic, které k medailím
získalo také možnost zazvonit si na
kostelní zvony. Na druhém místě doběhlo družstvo SDH Mokrovousy následováno týmem Mžany. Pohodovou
atmosféru, ke které nemalou měrou
přispěla kostýmově výrazná družstva
Plesařů ze Mžan a Sportem ku zdraví

z Dohalic, nám bohužel předčasně
ukončila průtrž mračen. Program ale
dále pokračoval v kostele. Návštěvníci mohli využít komentovaných
prohlídek, vstoupit do sakristie s
vystavenými kněžskými rouchy, po
točitých schodech vystoupat na kůr
s varhanami, na které si mohli zkusit zahrát, a dále dojít až do zvonice,
podepsat se do věžní kroniky a prohlédnout si původní kostelní zvony.
Večer se kostelem rozezněly hlasy malých zpěváčků dětského sboru
Kaštánek ze Mžan, po jejichž vystoupení následoval varhanní koncert
pana Jaroslava Hartla. Na závěr k přítomným promluvil pater Marian
Benko. Kostel byl poté otevřen do
pozdních nočních hodin k tichému
posezení. K útulné atmosféře celého
večera přispěly i děti ze ZŠ Dohalice a z mateřských škol Třesovice a
Mžany. Loď kostela byla vyzdobena
jejich výkresy a návštěvníci mohli
hlasovat o jejich nejzdařilejší dílo.
Vítězové byli odměněni knižními
cenami.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří
se přičinili o realizaci celé akce. Těm,
kteří se podíleli na opravě podlahy a
schodů ve zvonici, pomohli s úklidem
kostela, s hlídáním silnice během
štafety, s občerstvením závodníků, se
zdravotnickou podporou, s pečením
moučníků atd. Ještě jednou veliké
DÍKY. Podařilo se nám úspěšně poskládat jedinečnou akci, na kterou
budeme dlouho vzpomínat.
Lucie Brandová



Návštěvníci kostela během koncertu dětského sboru Kaštánek.
Foto: Eva Janáková



Účastníci štafetového běhu. Foto: Eva Janáková

Kdo neskáče, není Čech
Mokrovousy - Poslední prázdninová
sobota patřila v Mokrovousích dětem.
V areálu místního koupaliště se uskutečnil dětský den, kterým se prolínalo
heslo - Kdo neskáče, není Čech. Děti
i dospělí si mohli zakoupit tematicky
laděná trička se známým „skokanem“
Fíkem, který v oblíbeném večerníčku
skákal pro pivo, zachraňoval záchranáře či se transformoval v klokana. Pravda je, že tento den by se jeho služby
hodily. Ale museli jsme se všichni
spokojit s Fíkem jen na tričku a pro
pivo si skákat sami.
Program zahájilo vystoupení Aleny
Malé, která se svými dvěma králíky
předvedla divákům zcela novou disciplínu Králičí hop. Pokračovalo už
více známé agility - čili tzv. psí parkur,
který bravurně předvedli zástupci Základní kynologické jednoty Probluz.
Největší potlesk diváků sklidily děti ze
ZŠ Dohalice se svou pohádkou O Červené karkulce, která dopadla trochu
jinak, než ji všichni známe. Nechybě-

ly soutěže, trampolína, skákací hrad
a tradiční turbolodičky, přetahování
lanem a kousání koláčů. Nekončící
fronta byla opět u malování na obličej. Dětský den vyvrcholil dováděním
v pěně. Během odpoledne probíhala
soutěž o pouťovou specialitu. Z devíti
vzorků - sladkých i slaných - zvítězil
malinový koláč paní Jany Hypiusové.
Večer pokračovalo pouťové posezení
s živou hudbou. Poděkování patří všem
pomocníkům, bez kterých by se hladký
průběh báječného odpoledne neobešel.
Ráda bych čtenáře pozvala do
Mokrovous na tradiční Den naruby,
který se koná 6. září. Toto odpoledne je
připravováno dětmi a dospěláci budou
plnit různé úkoly, které pro ně děti připraví. Večer je plánováno posvícenské
posezení s živou hudbou. Do areálu
místního koupaliště, kde je k dispozici občerstvení a vyhlášené místní
speciality, můžete zavítat v průběhu
prázdnin, kdy je otevřeno denně.
Jana Pečenková, starostka obce



Králičí hop na dětském dnu v Mokrovousích. Foto: Pavel Pečenka
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Pochod historických jednotek bojištěm 1866 u Hradce Králové

... pokračování ze str. 1
Památka byla zhotovena na podnět
Jana Steinského kamenosochařskou
školou v Hořicích podle návrhu
Václava Weinzettla a odhalena 24. 7.
1904. Nad tímto pomníkem se tyčí na
vysokém valu monumentální obelisk
ev. č. 60 věnovaný padlým saského
armádního sboru.
Odtud pokračoval pochod zpět
do Dolního Přímu, kde za autobusovou zastávkou prošel mezi novou
obytnou zástavbou směrem do polí a
pokračoval severozápadním směrem
k lesu Dubina, který se rozprostírá
mezi obcemi Dolní Přím, Popovice,
Třesovice a Střezetice. Během celého pochodu mezi obcí Dolní Přím
a lesem Dubina docházelo postupně
k několika střetům pruských a rakouských vojáků.
K velkému střetu mezi vojáky
v dobových uniformách došlo v lese
Dubina. Odtud pak všichni dorazili na náves do Popovic, kde místní
občané připravili vojákům malé občerstvení a všichni si zde mohli nakrátko odpočinout. Ve 12:30 hodin
proběhl pietní akt položením kytice
a vypálenín čestné salvy u pomníku
ev. č. 239 na návsi v Popovicích, což



je pískovcová typová pyramida všeobecného věnování všem padlým
vojákům v obvodu této obce. Poté se
vojsko odebralo podívat se na pozoruhodnou architektonickou památku Popovic, kterou je starý roubený
mlýn na bystřickém náhonu z roku
1804, který se do současné doby
zachoval v poměrně dost dobrém
stavu. Vedle mlýna, u rybníka, stojí
památný dub, jehož stáří se odhaduje
na více než 600 let. Jedná se o nejstarší dub na Královéhradecku a jeden
z nejstarších ve východních Čechách.
Popovický dub je živoucí torzo dubu,
jehož obvod byl v roce 1907 640 cm,
v současné době má jeho obvod něco
přes 8 metrů.
Strom byl dutý již v 19. století,
údajně se do něj vešlo až 7 osob. Traduje se, že v létě roku 1866 za prusko
– rakouské války byla v dutém kmeni
umístěna polní kuchyně, aby koruna
stromu rozptylovala vycházející kouř.
Po prohrané bitvě se prý několik rakouských vojáků schovávalo v dutém kmeni před Prusy. Popovickému
dubu byl také věnován prostor v televizním seriálu Paměť stromů.
Po 13. hodině pokračoval pochod
po silnici severním směrem do obce

Třesovice. Zde na místním hřišti bylo
připraveno občerstvení a oběd pro
vojáky vydávaný z polní kuchyně a
občerstvení pro přihlížející diváky.
V 16 hodin proběhl pietní akt
v Třesovicích 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.
Následně se všichni účastníci pochodu spolu s diváky přesunuli na louku
u lesa za areálem zemědělského družstva ve východní části obce Třesovice,
kde od 16:30 hodin proběhla před
zraky mnoha diváků komentovaná
bitevní ukázka.
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 svůj
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, co se týče především množ-

ství pomníků, které většinou kopírují přímo v terénu průběh vlastních
bojů. Na královéhradeckém bojišti
je evidováno téměř 500 pomníků
a památek na prusko – rakouskou
válku roku 1866. A právě zde v bitvě
u Hradce Králové došlo 3. července
roku 1866 k rozhodující bitvě této
války.
Letošního tradičního 9. pochodu
historických jednotek královéhradeckým bojištěm se zúčastnilo více
než 100 vojáků včetně 20 koní. Finanční prostředky na realizaci tohoto
pochodu bojištěm poskytl Komitét
pro udržování památek z války roku
1866 a obec Třesovice. Za pořadatele bych chtěl jménem Komitétu
1866 touto cestou moc poděkovat za
klidný a pohodový průběh pátečního pochodu historických jednotek
bojištěm, především pak všem přátelům a kamarádům ve zbrani a všem
jednotkám, které se účastnily oslav
148. výročí bitvy u Hradce Králové.
Děkuji samozřejmě i obci Třesovice
za finanční podporu.
Mgr. Pavel Mrkvička, místopředseda Komitétu pro udržování památek
z války roku 1866.

Bitevní ukázka v Třesovicích. Foto: Petra Mrkvičková

Dětské rybářské závody ve Stračově
Stračov - V sobotu 21. června proběhl Dětský rybářský závod, který pořádalo Sdružení rybářů Stračov, a to už
třetí ročník. Zúčastnilo se 12 dětí s doprovodem rodičů a poradců, celkem 22
lidí. Od rána nás vítalo chladné letní
počasí, proto byla i menší účast dětí.
Závod začal v 8:30 a skončil v 11:30
hodin. Svatý Petr nám moc nepřál,
bylo špatné počasí, děti ulovily 6 ks ryb
v celkové délce 119 cm. Největší ryby:
karas 34 a 32 cm, lín 22 cm.
Výsledky: Kategorie do 7 let a 8 – 10
let žádný úlovek.
Kategorie 11 – 15 let
1. místo Míša Havrdová 54 cm celkem

2. místo Filip Vyčítal - 32 cm
3. místo Martin Hejduk - 19 cm
4. místo Vojta Veselý - 12 cm.
Další závod se uskuteční v sobotu
13. září zase od 8:00 hod. na vodní nádrži za školkou. Závod bude pořádán
jako součást třídenního(12-14. září
2014) stanování „Na place.“ Doufám,
že nám bude sv. Petr přát a bude lepší
počasí, více úlovků a také větší účast
dětí i doprovodu. Všechny Vás srdečně zveme k účasti na závodech.
Můžou přijít i děti, které se nezúčastní
stanování. Veškeré dotazy ohledně závodů u p. Hnízdila.
Břetislav Hnízdil



Rybářské závody. Foto: Břetislav Hnízdil
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Jaro a léto plné zábavy v Boharyni

Boharyně - Letošní příznivé jarní
počasí přálo konání různých akcí,
pořádaných obecním úřadem a místními spolky.
Již koncem března byla zahájena
fotbalová soutěž. Klub TJ Bystřice
Boharyně, hraje 3. třídu a od svého
postupu v roce 2012 zatím úspěšně.
Letos zakončil sezonu na pěkném
6. místě.
30. dubna jsme se sešli u příležitosti tradičního pálení „čarodějnic“. V květnu hasiči předvedli
své dovednosti v hasičském sportu
v okrskové soutěži. V letošním roce
proběhla v Roudnici a zúčastnily se
všechny naše hasičské sbory - SDH
Boharyně, SDH Trnava a SDH Zvíkov. Nejlépe si vedlo družstvo ze Zvíkova, které skončilo na krásném třetím místě, družstvo SDH Trnava se
umístilo jako čtvrté. Dvěma týmům
SDH Boharyně se v této soutěži moc
nedařilo.
První červnovou sobotu uspořádaly TJ Bystřice Boharyně a SDH
Boharyně za spolupráce Základní
a mateřské školy Boharyně dětský
den. Pro děti byly připraveny různé
soutěže o ceny, branný závod, děti
si rovněž mohly vyzkoušet jízdu na
koni nebo se svézt na čtyřkolce. Součástí programu bylo i vystoupení
herců z hradeckého divadla Drak
s pohádkou samozřejmě o princezně,
drakovi a statečném zachránci. Na

závěr si děti užily pěnu, kterou nastříkali hasiči na trávník, a poté sprchování pod hasičskou hadicí.
Počátkem měsíce června obecní
úřad pozval ke společnému posezení občany, kteří se dožili nebo
dožívají v letošním roce významného životního jubilea. Oslavenců
je ze všech pěti částí obce celkem
37. Nejstarší účastnici bylo 92 let,
další dva jubilanti slavili právě v tento den narozeniny – 90 a 70 let. Od
obecního úřadu přítomní obdrželi
dárkový balíček s přáním hodně zdraví
a elánu do dalších let. Příjemné odpoledne velmi rychle uběhlo. Stále
bylo o čem povídat, neboť někteří
z jubilantů se spolu nepotkali i řadu
let.
21. června 2014 se uskutečnil již 3.
ročník výletu na kolech. Trasa vedla
přes okolní obce a byla dlouhá cca
15 km. Zúčastnily se děti i dospělí.
Pro všechny čekaly na jednotlivých
zastávkách soutěže. Dojezd byl
ve sportovním areálu v Boharyni,
kde se všichni mohli po náročném
sportovním výkonu občerstvit. Odpoledne pak u příležitosti ukončení
fotbalové sezony TJ Bystřice Boharyně proběhl prestižní fotbalový
zápas, ve kterém proti sobě nastoupila družstva „Východ“ - „Západ“,
přičemž pomyslnou hranici tvoří
řeka Bystřice. Utkání skončilo remízou 4 : 4, takže nic nebránilo

tomu, aby všichni společně výsledek
oslavili ve společenském zařízení na
hřišti v Boharyni.
Poslední sobotu v červnu uspořádal SDH Trnava dětský den - v této
místní části pod názvem „Šmoulí
den, plný her“. I tato akce se setkala
s velkým zájmem nejen místních.
První červencovou sobotu se sešli
k malému posezení členové spolku
zahrádkářů, aby při dobrém jídle
a pití pobesedovali o úspěších při
pěstování ovoce, zeleniny a květin na
svých zahrádkách a také aby se pobavili při písničkách za doprovodu
harmoniky.



No a co nás čeká v létě? V neděli 27. července 2014 se uskuteční
ve sportovním areálu v Boharyni
divadelní představení „Normální
blázinec“. Vystoupí ochotnický soubor z Obědovic. Na konec prázdnin
chystá SDH Boharyně pro děti rozloučení s prázdninami spojené opět
s řadou atrakcí a v měsíci srpnu
možná dojde i na rybářské závody.
Chtěla bych tímto poděkovat za
výbornou přípravu i průběh jednotlivých akcí všem organizátorům.
JUDr. Věra Macháčková
Starostka obce

Zakončení dětského dne v Boharyni. Foto: Věra Macháčková

Obecní budovy dostanou nový kabát
Stěžery - Ve Stěžerách se toho děje
tolik, že jeden neví, co sdělit občanům Mikroregionu Nechanicko
nejdřív. V naší obci vydáváme každé
dva měsíce časopis zvaný Stěžeráček
a v něm se naši občané dozvídají o
realizovaných i plánovaných akcích,
o usneseních rady obce i zastupitelstev. Každý Stěžeráček je v elektronické barevné podobě zveřejňován na webu obce www.stezery.
cz. Je tedy obtížné napsat zprávy ze
Stěžer tak, aby našim lidem nepřipadalo, že informace již znají. Poslední
číslo našeho časopisu má 14 stránek.
Grafickou úpravu Stěžeráčku všech
článků provádí náš dlouholetý kronikář Mgr. Otto Kučera. Sestavuje
články, doplňuje fotografie, vkládá
příspěvky z historie obce a pod čarou
většinou končí vtipnou glosou, která
Stěžeráky někdy baví, někdy poněkud
rozčiluje. Ze strany vedení obce není
nic cenzurováno, občané zde píší pochvalné i kritické připomínky. Velmi
si ceníme schopností pana Kučery,
jeho humoru i dovedností v oblasti
počítačové techniky. Rád fotografuje

veškeré dění v obci. Fotografie nám
promítá na konci každého veřejného
jednání zastupitelstva obce, zveřejňuje je na webových stránkách obce,
případně jimi doplňuje pravidelné
veřejné přednášky, na kterých seznamuje občany s událostmi z historie
obce. Tímto vyjadřujeme panu Kučerovi veřejné a veliké poděkování.
Krátce a stručně k prázdninovým
aktivitám:
Na budově základní školy probíhají práce na podbití střechy. V mateřské škole se dokončuje velká
rekonstrukce školní kuchyně, součástí je kompletní výměna rozvodů
kanalizace a vody, nová podlaha,
nové nerezové gastrozařízení. Na
zahradě školky byl spuštěn projekt
pod názvem „Přírodní zahrada MŠ“
s použitím přírodních materiálů,
ekologických řešení s důrazem na
ekologickou výchovu dětí. Každá
třída zde bude mít svoje oddělení
s novými herními prvky. Tvořit je
bude „Lesní zahrada“, „Vodní zahrada“ a „Větrná zahrada“. I chodník
před školkou bude upraven tak, aby

lépe vyhovoval rodičům přivážejícím
své děti.
Daří se nám na většinu akcí získávat dotace z různých zdrojů. Naši
snahou je zateplit a opravit všechny
budovy ve vlastnictví obce. V budoucnu nás totiž čeká vybudování
splaškové kanalizace. A tato, dnes již
projektovaná akce, spolkne výraznou
část našeho obecního rozpočtu. Do
konce roku 2014 zateplíme budovu
bývalého Svazarmu (bude nově sloužit našim hasičům), Kulturní dům ve
Stěžírkách a budovu I. Obecní hospody s tělocvičnou. V roce 2015 budeme pokračovat s budovou obecního
úřadu a současnou hasičskou zbrojnicí. Dotace jsou již obci přiznány, práce s realizacemi je hodně, ale snažíme
se o úspěšné zvládnutí všech akcí.
Kdo projíždí naší místní částí Hřibsko, jistě zaregistroval opravenou budovu bývalé prodejny potravin, která
je kompletně přestavěna na novou
knihovnu. V současné době probíhá
výstavba nových chodníků s autobusovou zastávkou a nasvětleným přechodem pro chodce. Tato akce zvýší

bezpečnost obyvatel Hřibska. Stavba
chodníku je dotována Státním fondem dopravní infrastruktury.
Prázdniny pomalu končí, přejeme
tedy úspěšný nástup do školních povinností, a to dětem, rodičům i učitelům. Všem ostatním pak přejeme
plné zdraví, kondici a úspěchy při
všech vašich činnostech.
Ing. Dagmar Smetiprachová
Starostka obce
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Co se podařilo nechanické škole a jaké máme plány?
Ve školním roce 2013/2014 chodilo
do základní školy celkem 303 žáků a
81 dětí navštěvovalo mateřskou školu. Postupně se snížil počet dětí ve
speciálních třídách. Pro příští rok počítáme pouze s jednou takovouto třídou,
což je trendem dnešní doby, kdy jsou
děti se speciálními vzdělávacími potřebami zařazovány častěji do běžných
tříd.
V prosinci 2013 proběhla ve škole
hloubková inspekce. Dle inspekční
zprávy, se kterou se můžete seznámit na školních webových stránkách www.zsnechanice.cz, je mateřská škola, základní škola, školní
družina i školní jídelna na dobré
úrovni. Byly též kontrolovány oba
velké granty. Ministerstvo školství
kontrolovalo projekt „Krok za krokem
k aktivnímu vzdělávání“ a veškeré finanční prostředky byly účelně využity.
Kontrola projektu Technický labyrint,
kterou provádí Královéhradecký kraj,
stále probíhá.
Na webových stránkách školy je
možné seznámit se s mnohými aktivitami: sportovní, výtvarné, hudební, recitační, přírodovědné soutěže, tvořivé dílny, exkurze, výlety,
dny otevřených dveří, charitativní
akce, pomoc starších žáků mladším a
mnohé další aktivity….
Velkou radost nám udělali naši
sportovci: ve vybíjené, volejbale,
fotbale či basketbale byli naši žáci

úspěšní. Výborná byla Anežka Bičišťová ze 6. A, která se zúčastnila
27. ročníku dětského hudebního
festivalu JARNÍ PETRKLÍČ 2014 a v
kategorii starší zpěváci získala „STŘÍBRNOU STUHU“. Bára Vodičková ze
6. B si vedla velmi dobře v okresním
kole matematické olympiády. Na závěrečné akademii jsme mohli vidět
vynikající muzikanty, tanečníky, sportovce, moderátory…..
Ve spolupráci s Městským úřadem
Nechanice, panem starostou Jiřím Pecharem, jsme mohli otevřít 2 učebny
v podkroví na „Nové škole“, bylo sem
zakoupeno vybavení – jako nábytek,
mobilní interaktivní televizi… Díky
zateplení a výměně oken jsme ušetřili
za energie a tyto peníze věnujeme na vylepšení interieru – na výmalby učeben, koberce
do tříd, nábytek do přípravné třídy.
Také venkovní prostory na „Staré škole“ budeme vylepšovat. Po opatření,
která musíme udělat proti hnízdícím
holubům, nás čeká obnova zahrady,
která se stane relaxační, ale i výukovou součástí školy. Mateřská škola
se může též těšit na svoji zahradu, a
to díky připravenému projektu a za finanční spoluúčasti města Nechanic. Z
finančního daru obce Lodín bude zakoupeno především sportovní náčiní.
Pro školní rok 2014/2015 jsme se
přihlásili do programu Etické výchovy ve škole, který vyhlásil Krá-

lovéhradecký kraj. Získali jsme
prostředky z dotačního programu
MŠMT Logopedická prevence, 3 učitelé dosáhli certifikátu logopedického
preventisty a svoje schopnosti nyní
budou moci uplatnit v mateřské škole, v nově otevřené přípravné třídě
a v elementárních ročnících základní
školy. Dále se naše škola přihlásila
do projektu počítačové gramotnosti
(Škola na dotek v Královéhradeckém kraji), získáme tak dotykové



notebooky do nové mobilní počítačové učebny a všichni učitelé z MŠ i
ZŠ budou proškoleni.
Závěrem mi dovolte poděkovat
všem, kdo přímo ale i nepřímo podporujete školu. Spoustu věcí se nám
podařilo, mnohé je před námi. Naší
snahou je, aby děti, ale i zaměstnanci
chodili do školy rádi, protože jedině
tak nám může být ve škole dobře.
Mgr. Hana Špatenková

Exkurze tříd 2.A, 2.B, I.S Brusírna perel a kozí farma Pěnčín.
Foto: Mgr. Pavlína Petrová

Den zdraví na základní škole v Nechanicích

V posledním školním týdnu je na
naší škole tradicí pořádat pro děti
z prvního stupně základní školy a
speciálních tříd „Den zdraví“. Celé
dopoledne se děti střídaly na jednotlivých stanovištích, kde se dozvěděly
spoustu zajímavých a přínosných
informací. Na tuto akci přijali pozvání
nechaničtí hasiči, kteří měli hned dvě
stanoviště. Na prvním seznámili žáky
s hasičskou technikou, se způsoby
vyprošťování zraněných osob při
autonehodě, mohli si také vyzkoušet zásahovou helmu. Na druhém
stanovišti byla první pomoc a ukázky fixace zlomené končetiny. Jako
další pozvání přijala Policie ČR.
Z Nového Bydžova přijel nprap.
Jaromír Pelánek – vrchní inspektor OPP. Děti seznamoval s prací policie, nechal jim nahlédnout

do služebního auta, vzít si na sebe
neprůstřelnou vestu a trpělivě odpovídal na jejich všetečné otázky.
Na dalším stanovišti se paní Radka
Drobná věnovala zdravé stravě.
Aktivně zapojila všechny děti do
společné práce i s ochutnávkou
zdravé stravy. Ve škole pak na žáky
čekaly mikroskopy s různými ukázkami. Mohli si prohlédnout několikanásobně zvětšenou např. slupku
z cibule, rybí šupinu, muší nohu
apod. Jako poslední stanoviště si
připravili někteří žáci ze čtvrtého
ročníku. Přinesli svým spolužákům
ukázat svoje domácí mazlíčky. A
koho jsme viděli? Zakrslého králíčka, morče, želvy, kotě, andulku,
psa… všem patří poděkování
za krásné dopoledne.
Mgr. Jana Jedličková



Ukázka fixace zlomené končetiny. Foto: Mgr. Jana Jedličková

KNIHOVNA U POHÁDKOVÉ BABIČKY
Nechanice - V pondělí 2. června 2014 se v malém sále KD v Nechanicích a v knihovně uskutečnilo
tradiční „Pasování malých čtenářů“,

které knihovna pravidelně pořádá
v rámci Dne dětí. Tentokrát se Štolbova knihovna změnila na „Knihovnu U pohádkové babičky“. Paní

knihovnice se stala na chvíli po- prvňáčkům průkaz čtenáře a malý
hádkovou babičkou a četla dětem dárek. A děti si s nadšením půjčily
pohádku. Poté s místostarostkou první knížku z knihovny.
Nechanic paní Jarošovou předala
Hana Kramářová, knihovnice

zpravodajství obce
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Cesta za pokladem v Hněvčevsi
Hněvčeves - Už po sedmé jsme
se sešli při hledání pokladu ukrytého na tajném místě. S sebou jsme
měli mít spacák, karimatku, jablko a
mrkev. Co se bude dít tentokrát? Sraz
byl před sportovní halou. Z dálky se
ozývaly výstřely z bojiště na Chlumu
a bylo vidět bouřkové mraky, které se
nebezpečně přibližovaly. „Pršet bude
až zítra!“ nekompromisně nám sdělila „velitelka“ Renata.
Po šipkách jsme tedy vyrazili plnit
úkoly. Hledali malí i velcí a o zábavu
nouze nebyla. V polovině cesty přišly na řadu mrkev a jablko. Tomík se
s chutí vyprahlého dítěte zakousnul.
„Ne, to je pro koníky, “ měla Jana připravenou misku oloupaných jablek
a mrkví i pro ty, co zapomněli. Děti
si mohly nakrmit dva hodné koníky
Hypiusových z Horních Černůtek
a nakonec se na nich i svézt. Ještě
jednou moc děkujeme. Po občerstvení koníků i nás samotných jsme
pokračovali dále. „ Kam to dojdeme?

Do Hořic?“ děsily se děti. Ale nakonec se dočkaly. Podle tajné zprávy
na nás čekalo překvapení ve střelnici v Černůtkách. Poklady se našly
a dostalo se na všechny. I nejmenší
Matýsek jeden našel. Pod vedením
myslivce Tomáše a Vendy si děti i
dospělí zastříleli ze vzduchovky. Trochu jsme si odpočinuli a vraceli se
zpět.
Tentokrát jsme cestu za pokladem
ještě nezakončili. Děti se v Hněvčevsi
rozdělily na skupinky a měly si obstarat suroviny na přípravu vlastní
večeře - uvařit si polévku v kotlíku.
Poslední úkol děti úspěšně splnily díky hodným sousedům. Před
setměním postavily spolu s rodiči stany. Někteří, co se báli, že bude
pršet, stavěli až po setmění při baterkách. Dospělí se přidali k ostatním
na terase a po zásluze odpočívali
a občerstvovali se za zpěvu a kytarových akordů pana Procházky. Zábava pokračovala až do rána. Druhý

den za svitu slunce se vařilo ještě
jednou, polévka měla úspěch, ale
tentokrát ji uvařili tatínkové. K chuti přišly i koláče a buchty. Poklad se
vydařil, nezmokli jsme a moc děkuje-



Nechanická Šlápota opět propršela
Nechanice - na 33. ročník tradiční
akce Nechanická Šlápota opět pršelo. I přesto se našlo poměrně hodně
odvážlivců, kteří se na cestu vydali
a kratší čtyřkilometrovou variantu
trasy úspěšně dokončili. Dokonce
se našlo i sedm statečných, kteří se
vydali na trasu delší a zdolali celých
jedenáct kilometrů, za což jim náleží



(nejen můj) veliký obdiv.
V souvislosti s touto akcí byla vyhlášena SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ FOTOGRAFII NECHANICKÉ ŠLÁPOTY. Vítěznou fotografii s názvem
„Pod Jehlickým vrchem - a přece
jsme to zvládli!“ od Petra Horníka si
zde můžete prohlédnout...
Mgr. Jitka Škvrnová

Pod Jehlickým vrchem - a přece jsme to zvládli. Foto: Petr Horník

me všem, kteří se podíleli na přípravě
a realizaci sedmé výpravy za pokladem a těšíme se na zakončení léta
u nás v Hněvčevsi.
Mgr. Blanka Domkářová

Účastníci putování za pokladem. Foto: Vladimír Beran

Na Přímě pořád je co dělat
Ani v letních měsících se na
Dolním Přímě nezahálí a pracuje se
na zkrášlování obce. Byla zahájena
rekonstrukce oplocení u kostela na
Probluzi, kterou provádí ke všeobecné spokojenosti firma Ivo Pavlík.
Celkové náklady jsou vyčísleny na
283 866,-Kč včetně DPH.
Další akcí, která je již hotova je 1.
etapa opravy chodníku ve Sluneční



ulici na Dolním Přímě, kterou také
ke spokojenosti všech provedla firma
Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš v hodnotě
díla 104 677,-Kč včetně DPH. Další
akcí, která stojí za zmínku je úprava
vjezdu na zahradu u Základní školy
na Probluzi včetně osazení odvodňovacích žlabů a povrchu z asfaltového recyklátu.
Petr Švasta, starosta obce

Opravený chodník ve Sluneční ulici. Foto: Petr Švasta



Kulturní a sportovní akce měst a obcí Nechanicka
srpen - říjen 2014

ZÁŘÍ 2014

SRPEN 2014


8. 7. - 24. 8.
16. - 17. 8.
23. 8.
29. 8. 18:00 hod
30. 8.
30. 8.
30. 8.
30. 8.
30. 8.
31. 8.
6. 9.
6. 9.
6.9.
6. 9.
6. 9.
6. 9.
12. 9.
13. 9.
13. 9.
14. 9.
14. 9.

13:00 hod
18:00 hod
14:00 hod
14:00 hod
18:00 hod
09:00 hod
14:00 hod
14:00 hod
16:00 hod
19:00 hod
20:00 hod
19:00 hod
08:00 hod
08:00 hod
10:00 hod
17:00 hod

19. 9.
20. 9. 13:00 hod

ŘÍJEN 2014

20. 9.
20. - 21. 9.
20. 9.
23.9.-25. 11.
27. 9.
27. 9.
4. 10.
4.10.
4. 10.

18:00 hod
09:00 hod
19:00 hod
18:00 hod
20:00 hod
14:00 hod
18:00 hod

5. 10. 17:00 hod
6. - 9. 10.
10. 10.
17. 10.
18. 10.
18. 10.
25. 10.

19:00 hod
19:00 hod
20:00 hod
20:00 hod
18:00 hod

Výstava elektrifikace zámku a Sarajevo 2014
Přijelo panstvo, aneb pokrok nezastavíš. Více informací na www.hradekunechanic.cz.
Sovětické posvícení, vyhlášení vesnice roku Královéhradeckého kraje 2014.
Večerní koncert - hudební skupina Fámy. Fámy patří již více jak deset let mezi přední skupiny
hrající country a bluegrass. Více na www.famy.cz.
Dětský sportovní den.
Posezení s živou kapelou Bylo nás pět.
Zakončení prázdnin. Pořádá SDH Boharyně.
Dětský den.
Rozloučení s prázdninami. Sraz u hostince na Dolním Přímě.
Osmý ročník koloběžkiády. Sraz u hasičské klubovny. Bližší informace www.mokrovousy.cz.
Pochod okolo Lodína.
Dětský den.
Otevřena kampanologická expozice kostel Suchá. 16:30 Bohoslužba slova.
Den naruby. Děti připravují soutěže pro dospělé. V areálu místního koupaliště. Večer diskotéka.
Rocková sobota. Hostinec Na Kopečku. Zahrají čtyři kapely. Vstupné 60 Kč.
Posvícenská zábava. Husokachní tombola. Sokolovna Dohalice.
Taneční - první lekce.
Dětský rybářský závod.
Turnaj ve volejbalu. Přihlášky p. Jedlička 734407001.
Hasičská soutěž.
Přehlídka divadelních spolků - DS Občanská beseda z Opatovic nad Labem. Hra Světáci.
Dětské odpoledne a večerní taneční zábava. 15:00 Tradiční i netradiční hry pro děti i dospělé a
divadelní představení pro děti. 20:00 Koncert živé hudby.
Na venkově zdravě jíme. Regionální výstava zahrádkářských výpěstků, prezentace včelařství,
chovatelství, vinařství. Vaření, ochutnávky, přednášky.
Taneční.
Zahrádkářská výstava v sokolovně. Bližší informace na www.stezery.cz.
Stěžerské Šlapačky. Start na hřišti TJ Sokol Stěžery.
Cvičení Healthy&Pretty – každé úterý od 19:00 (nutno se přihlásit v KD Nechanice)
Taneční.
Rocková zábava. Hostinec Na Kopečku. Vstupné 80 Kč.
Divadelní představení nejen pro děti.
Otevřena kampanologická expozice kostel Suchá. 16:30 Bohoslužba slova.
Taneční - prodloužená.
Přehlídka divadelních spolků.
DS Erben Miletín. Hra Vodní družstvo - hra nechanického rodáka Josefa Štolby.
Tradiční týden knihoven ve Štolbově městské knihovně.
Taneční.
Taneční.
Tradiční Vinobraní. Hraje kapela SONET - Papoušek. Pořádá TJ Sokol Dohalice.
Posvícenská zábava. Pořádá Dětský domov Nechanice.
Taneční.

Zámek Hrádek
Zámek Hrádek
Sovětice
KD Nechanice
Sadová
Sadová
Boharyně
Hněvčeves
Dolní Přím
Mokrovousy
Lodín
Sovětice
Suchá
Mokrovousy
Hrádek
Dohalice
KD Nechanice
Stračov
Sadová
Pšánky
KD Nechanice
KD Nechanice
Hněvčeves
KD Nechanice
Stěžery
Stěžery
KD Nechanice
KD Nechanice
Hrádek
Lodín
Suchá
KD Nechanice
KD Nechanice
KD Nechanice
KD Nechanice
KD Nechanice
Dohalice
KD Nechanice
KD Nechanice

Přijelo
panstvo!
ZÁMEK HRÁDEK U NECHANIC

16. a 17. SRPNA 2014
PROHLÍDKY ZÁMKU
S PRŮVODCI V DOBOVÝCH
KOSTÝMECH, doprovodný
program

www.hradekunechanic.cz

www.sovětice.cz - www.vesniceroku.cz

XIII.
ZAHRÁDKÁŘSKÁ
VÝSTAVA
Zahrádkáři ze STĚŽER vás zvou na tradiční
prodejní výstavu ovoce, zeleniny, květin, keřů.

20. - 21. září 2014

v tělocvičně u I. Obecní hospody.
Lyžařský oddíl TJ Sokol Stěžery pořádá

ŠLAPAČKY 2014
25. ročník

SOBOTA 20. září 2014
Start od 9.00 – 10.00 hodin
na hřišti Sokola Stěžery
Startovné 20,-Kč. Cíl bude otevřen od 12.00 do 16.00 hodin,
kde obdržíte všechny odměny. Bude otevřena hospůdka „Plechovka“.

nové i použité

traktory
+ příslušenství

Pořadatel nezajišťuje dozor ani doprovod, vše na vlastní nebezpečí!
Pozor u kontroly Hrádek má každý účastník zdarma golfové odpaly.
Kontrola hospoda na Chlumu zdarma vstup na rozhlednu.
Minipěšačky – hledej a obkresli obrázky = 7 km, Pěšačky A =16 km,
Pěšačky B = 28km, Cyklačky A = 31 km, Cyklačky B =38 km,
Cykloatrakce = 50km a Cyklohistorie.
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Dámský klub o prázdninách nezahálí
Stračov - Dámský klub má i letos každý měsíc nějaký program,
na který se jeho členky těší a jejich
počet přibývá. Měly jsme přednášku
paní Žampové z Nového Bydžova o
kosmetických a čisticích prostředcích s možností si je i zakoupit. Děti
z mateřské školy nám předvedly pohádkové pásmo, které s nimi paní
učitelky nacvičily. Ze spolku Šikovné ručičky nám paní Gembalová
předvedla zdobení a malování velikonočních vajíček. Uskutečnila se
exkurze na vodní elektrárnu Hučák v Hradci Králové se zajímavou
přednáškou o této dnes už technické
památce. Odtud jsme pokračova-

li na krásný zámek v Častolovicích.
Z tohoto výletu je i připojená fotografie.
Na červencovém Dámském klubu jsme vzpomněly nedožitých 80.
narozenin paní Zdeny Součkové,
maminky našeho místostarosty
Jirky Součka, který nám pomáhá
se zajišťováním akcí našeho klubu. Naposledy dojednal prezentaci
masných výrobků z masokombinátu Hlavečník, samozřejmě spojenou
i s ochutnávkou a možností nákupu
výrobků.
Nyní se už těšíme na srpnový
Dámský klub.
Eva Hájková



Účastníci výletu na zámek do Častolovic. Foto: Věra Jirková



Jedno ze stanovišť na „cestě kolem světa.“ Foto: Iva Špráchalová

Den dětí aneb Cesta kolem světa
Stěžery - Jednoho krásného
červnového dne se školní zahrada u mateřské školy proměnila
v zeměkouli. Nebyl to žádný zázrak, ale tvořiví a pilní pedagogové z MŠ a ZŠ přišli s nápadem
uspořádat na Den dětí cestu kolem světa.
Vznikla stanoviště, kde se plnily úkoly připomínající zvyky či
tradice jednotlivých světadílů či
zemí. Mohli jste při této dobrodružné pouti potkat černošku,
indiány, Asiaty či Eskymáka.
Po úspěšném splnění čekala na
všechny účastníky odměna (děkujeme všem přispěvatelům). A

jako jahůdka na dortíku či spíše
jahoda na dortu bylo připraveno
občerstvení všelijakých chutí a
vůní, které uchystal kolektiv kuchařek z MŠ Stěžery.
Podle kladných ohlasů od
rodičů chceme v této tradici pokračovat i v dalších letech.
Děkujeme všem pedagogickým
i nepedagogickým pracovníkům
za přípravu a hlavně uskutečnění.
Poděkování
patří
i panu Josefu Rybárovi za bezplatné poskytnutí nafukovacích
atrakcí. Úsměvy a nadšení dětí
stály za to.
Iva Špráchalová

Jedno velké mraveniště ve stračovské mateřince
Stračov - Květen naši mateřskou
školu proměnil v jedno velké mraveniště. Projektem „Mraveniště“
jsme doslova žili. Prostřednictvím
nabízených aktivit jsme děti vedli
k ochraně přírody a ke všemu živému, co nás obklopuje. Zažili jsme
spoustu legrace při dramatizacích
a pohybových hrách, vložili jsme
svoji fantazii do výtvarných prací,
které zdobí prostory školy. Pěkné
květnové počasí nám také umožnilo
přenést spoustu činností do přírody,
kde jsme pozorovali život mravenců a jejich nekonečnou píli a energii. Při společné brigádě s rodiči na
školní zahradě jsme založili záhon na
pěstování, který si děti osázely jahodami.
Některé děti reprezentovaly naši
školu na Olympiádě mateřských škol
v Nechanicích. Na klání mateřských
škol jsme se svědomitě připravovali,
právě tak jako mravenečkové. Vyrobili jsme si transparent školy se
symbolem probíhajícího projek-

tu s usměvavým Ferdou mravencem. Poctivě jsme všichni trénovali,
a i když nikdo z našich mravenečků
nepřivezl žádný „olympijský kov“, radost z pohybu byla všem tou největší
medailí.
Jako odměnu za naši mravenčí
práci jsme si společně s petrovickou
mateřskou školou dopřáli výlet na
zámek Potštejn, který jsme si báječně
užili. A protože jsme si objednali
krásné počasí, svítilo nám k tomu
všemu nejen sluníčko, ale i rozzářené
dětské tvářičky.
První červnový den jsme se na
Dětském dnu ve Stračově slavnostně
rozloučili s předškoláky, kteří naši
mateřskou školu opustí, aby mohli
v září usednout do lavic 1. tříd základní školy. Práci hasičů jsme
si přiblížili na exkurzi v Hořicích
u Hasičského záchranného sboru.
V závěru měsíce jsme si na naší zahradě společně pohráli s dětmi ze ZŠ
Milovice.
Stejně tak jako naši malí mra-

venečkové nebudeme ani my velcí zahálet. V období letních prázdnin budou ve škole probíhat úpravy prostor
pro vybudování zázemí k navýšení
kapacity mateřské školy, abychom tak
mohli uspokojit zvýšenou poptávku
rodičovské veřejnosti po místech



k předškolnímu vzdělávání dětí.
Přejeme všem dětem a dospělákům krásné léto plné pohody, neopakovatelných zážitků a načerpání
nové energie pro nastávající školní
rok.
Mgr. Monika Králová

Sázení jahod – těšíme se na úrodu. Foto: Monika Králová

sport
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Sportovní areál nezahálí
Sadová - V prvním pololetí letošního roku se stala největší stavební akcí
výstavba chodníku s odvodněním a
rozšířením vozovky v ulici ve směru na
Mžany. Byla to stavba potřebná, ale také
znamenala značný zásah do rozpočtu.
Stavbu se podařilo dokončit v termínu
a jejím pokračováním bude chodník
naproti prodejně stavebnin, který propojí chodníky v obou částech Sadové.
První polovina roku nebyla pouze ve znamení stavebního ruchu. Věnovali jsme se také kultuře a sportu. Po
loňském dokončení výstavby nového
dětského hřiště, dobudování zázemí a
úpravě okolí areálu sportovního hřiště
nic nebránilo tomu, aby se zde již první
únorovou sobotu mohly konat první
obecní zabíjačkové hody. Navštívila je
zhruba stovka místních občanů, kteří
si mohli již dopoledne dopřát zabíjačkový guláš. Následovaly další zabíjačkové speciality jako ovar, prejt, jitrnice, kroupy, polévka a na závěr pečená
žebra. Přesto, že byl brzký únor, dalo se
příjemně posedět v oplachtované pergole vytápěné plynovými zářiči zapůjčenými z MAS Hradecký venkov.
S jarním otevřením hřiště odstar-



tovala tradiční „Sadovská tenisová liga“
a také pravidelný kroužek floorbalu se
mohl přesunout z hněvčevské haly do
těchto venkovních prostor.
Ještě než naplno začala sezóna v areálu hřiště, uspořádali jsme 19. dubna
výlet do Prahy spojený s návštěvou
divadelního představení v Divadle na
Vinohradech. Představení i procházka
po Praze se osazenstvu zcela zaplněného autobusu líbily.
První větší akcí v areálu hřiště byl
3. ročník nohejbalového turnaje, který
proběhl 24. května. Zúčastnilo se jej
9 družstev, a tak finálový zápas přišel
na řadu až kolem 16. hodiny. Od rána
hrozil déšť, ale naštěstí první kapky
spadly až s posledním míčem. Vítězem se stal tým z Holohlav, druhý byl
domácí „Sadovský drahokam“ a třetí
byl tým z Libčan.
Následující sobotu jsme uspořádali
Dětský den. Na deseti stanovištích obsluhovaných pořadateli v maskách se
vystřídalo rekordních 138 soutěžících
dětí. Navštívili nás příslušníci Policie ČR s ukázkou rychlého vozu VW
Passat a motocyklu Honda. Pan Vratislav ze Mžan potěšil děti shazováním

Dětský den v Sadové v maskách. Foto: Jiří Středa

Těchlovice - První sobotu v červnu
se odehrál již XI. ročník tradičního
turnaje v malé kopané. Na rozdíl od
loňského roku se letošní počasí vydařilo na výbornou. Teplý slunný den byl
jako stvořený pro takovéto sportovní
klání.
Přihlásilo se celkem deset družstev
z Těchlovic a okolí. Družstva byla rozlosována den předem do dvou skupin.
Rozlosování bylo opět veřejné a mohli
se ho zúčastnit zástupci všech přihlášených týmů.
Skupinu A tvořily týmy: Boca,
Dream Team, Bad Boys, Greezers a
Profíci, a skupinu B tvořily týmy: Specijelita, Vachouti, Hrádek, FC Těchlovice a Klamoš.
Krátce po zahajovacím ceremoniálu
začaly na obou hřištích první souboje,

bonbónů z leteckého modelu a pan
Ryba z Dohalic zase projížďkou v kočáře taženém poníky. Novinkou mezi
atrakcemi byl skákací hrad, který byl
využíván až do večerních hodin, kdy
už krásně hrála k poslechu a tanci
kapela „Bylo nás pět“.
Areál si neodpočinul ani o další sobotě, 7. června, kdy se opět po letech
konaly Dětské rybářské závody. Velice
příznivé počasí mělo zřejmě vliv na
vysoký počet závodníků (26 dětí) a
také na množství ulovených ryb. Během dvou hodinových poločasů děti
nachytaly několik metrů ryb. Všechny
pak čekalo občerstvení s dobrotami
z udírny a vyhlášení výsledků, přičemž
věcné ceny neobdrželi pouze vítězové
jednotlivých kategorií, ale všechny zúčastněné děti.
Předprázdninový program byl zakončen o 14 dní později, kdy se zde
konaly hasičské závody o „Pohár starosty obce Sadová“. Závodů v různých
disciplínách a kategoriích se zúčastnil
velký počet družstev mužů, žen a dětí.
Velmi pohodová atmosféra celého dne
byla, vedle dobrého jídla a pití, podpořena krásným počasím. Vítaným



zpestřením se stala výstavka historické
hasičské techniky. Na závěr proběhly ukázky jejího praktického použití.
Hasiči se navíc předvedli v dobových
uniformách.
Sportovní areál neosiří ani o
prázdninách. Vedle individuálně sportujících jednotlivců a kolektivů zde a
na přilehlém dětském hřišti probíhá od
1. července každé úterý od 9,30 hodin
prázdninové „Cvičení s básničkou“. Je
určeno pro ty nejmenší, kteří se vedle
pohybu, her, básniček a písniček také
seznámí se soužitím v kolektivu.
Jsme moc rádi, že práce a finance
vložené do vybudování areálu sportovního a dětského hřiště se přetavily
v jeho smysluplné využívání, a to jak
jednotlivci, tak kolektivy a nebo jen
prostými návštěvníky. Samotné vybudování areálu by nebylo k ničemu, kdyby mnozí místní občané a také všichni
členové zastupitelstva nevěnovali čas a
úsilí přípravám, organizaci a průběhu
nejrůznějších akcí, a to vše nezištně.
Patří jim za to velké poděkování nejen
ode mne, ale jistě od všech, kdo se akcí
zde konaných zúčastnili.
Ing. Drahoslav Falta, starosta obce

Ukázka práce s historickou stříkačkou. Foto: Jiří Středa

Malá kopaná v Těchlovicích

na které dohlíželi pozvaní rozhodčí. Ti
zodpovídali za průběh hry a zapisování
výsledků na tabuli.
V základní skupině se týmy utkaly
ve stylu „každý s každým“. Z každé
skupiny pak pokračovala vždy čtyři
družstva. Ti, co postoupili, se následně
utkali ve vyřazovacích soubojích. Do
finále se nakonec probojovaly týmy
Boca a Profíci.
Závěrečné pořadí bylo následující:
1. Boca, 2. Profíci, 3. Bad Boys
Vítězové si zaslouženě odnesli domů
Putovní pohár a další zajímavé ceny.
Pořadatelé pro tento den, zajistili
komentátora, rozhodčí, občerstvení
a hladký průběh celého turnaje, který se letos mimořádně vydařil ke
spokojenosti všech zúčastněných.
Bc. Zuzana Klazarová



Turnaj v malé kopané. Foto: Daniel Schejbal
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Mladé minivolejbalistky se probojovaly na Mistrovství ČR
Nechanice - TJ Sokol Nechanice, volejbalový oddíl mladších žákyň (hráčky: Růženka Pluhařová, Eliška Vidová,
Dominika Kociánová, Alice Borčická,
Michala Kašparová, Karolína Špráchalová, Bára Pokorná, Gábina Slánská,
Nicola Novotná, Dominika Hrušková,
Denisa Vrzáková), se v průběhu soutěžního roku 2013/2014 účastnil
festivalů v barevném minivolejbalu
v Královehradeckém kraji. Prvních
sedm nejlepších týmů z jednotlivých
krajů postupovalo na semifinále MR,
které se letos konalo 31.5. – 1.6.2014
v Plzni a v Ostravě. Naše dvě družstva
postoupila ze třetího a z pátého místa
z Královehradeckého kraje a v sobotu
31.5.2014 se vydala bojovat o postup
na MR do Plzně.
Turnaje se zúčastnilo celkem 256
týmů, přes 700 aktivních malých
sportovců bojovalo o postup. Naše

mladé minivolejbalistky vložily do
zápasů maximum svých sil a družstvo ve složení: Růženka Pluhařová,
Eliška Vidová a Dominika Kociánová
se probojovalo na Mistrovství České
republiky v barevném minivolejbalu,
které se bude konat 6.9.2014 – 7.9.2014
v Brně.
V sobotu 31. 5. naše mladé hráčky
byly podpořit Českou volejbalovou
reprezentaci žen v utkání proti Slovinsku o postup na ME. V neděli 1. 6.
navštívily české reprezentantky areál a
ochotně se podepisovaly dětem na trička, míče i do památníků. Dlouhá cesta
do Plzně byla náročná, ale velmi přínosná. Děvčata získala mnoho volejbalových zkušeností, viděla své vzory,
ale hlavně utužila svá přátelství.
Trenéři Martina Kubrtová
a Václav Zámečník



Volejbalové reprezentantky TJ Sokol Nechanice. Foto: Martina Kubrtová



Pouťový turnaj v Pšánkách. Foto: Slávek Bezvoda



Stěžery - vítězné družstvo ve vybíjené (st. kategorie). Foto: Jana Pečenková

Bad Boys ze Suché
obhájili loňské prvenství
Pšánky - V sobotu 5. července
uspořádali hasiči v Pšánkách již 33.
ročník mezinárodního pouťového
turnaje v malém fotbalu. Z 11 družstev obhájili loňské prvenství hráči
Bad Boys Suchá, kteří porazili ve finále až na penalty Mambo Stračov.
Na dalších místech se umístily
týmy: 3. AC Zeppelin HK, 4. Krsmol

Nová Paka, 5. Foxíni Třebeš, 6. Reds
Ultras HK, 7. Bystrzyca Team z Polska, 8. Pivní Bratři Prasek, 9. Atletico Smidary, 10. Tiger Style HK a 11.
Czech Team Jičín.
Pohár pro nejlepšího střelce
branek si odvezl Jakub Urbanec z
týmu Krsmol Nová Paka.
Slávek Bezvoda

Překvapivý boj o finále ve
vybíjené základních škol mikroregionu
Mikroregion Nechanicko - 29. května se konal už devátý ročník vybíjené
základních škol. Bohužel nám deštivé
počasí nedovolilo hrát venku, hrálo se
v tělocvičně školy a v nedaleké sokolovně. V kategorii mladších se účastnila tři družstva, v kategorii starších jich
bylo šest. První místo a putovní pohár
v mladší kategorii patřilo Nechanicím,
druhé putovalo do Mžan a třetí do
Dohalic. Starší kategorie zaznamenala
velký zvrat. O první místo svedla vyrovnaný boj družstva Stěžer a Mžan.
Prvenství a putovní pohár si nakonec odvezly Stěžery, na druhém místě
skončily Mžany a třetí Dohalice. Čtvrtá
byla Probluz. Každoroční favorité - Nechanice a Libčany - obsadili překvapivě
poslední příčky. Máme za sebou pěkné
sportovní dopoledne, už se těšíme na
příští ročník.

O týden dříve, 22. května, se děti z
osmi mateřských školek sešly v Nechanicích na již tradiční olympiádě. Sešlo se tu 68 dětí, byly vypsány čtyři kategorie - mladší a starší dívky, mladší a
starší chlapci. Opravdovou medailí byli
oceněni jen ti s nejlepšími časy. A bylo
to velmi vyrovnané. Pro všechny byly
připraveny medaile dřevěné, které dětem rozdali přítomní starostové. Ceny
pro ty „na bedně“ připravila Zdravotní
pojišťovna ministerstva vnitra. Poděkování patří také firmě LIDNR.cz, díky
které jsme mohli všem věnovat krásná různobarevná trička. Počasí přálo,
účast veřejnosti byla veliká a myslím, že
s dětmi si to také dostatečně užily i paní
učitelky. Tak snad příští rok, ve stejnou
dobu, na stejném místě.
Jana Pečenková
Mikroregion Nechanicko
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